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Sammanfattning 

Studier visar att teknikinformation ofta inte blir läst av användarna. Detta kan innebära att 

viktig information i exempelvis manualer inte når fram till användarna, vilket i sin tur kan 

orsaka felaktig användning av produkt.  

Forskning har redovisat ett antal kriterier som individer ställer när de väljer 

informationskälla. I denna studie avser jag att utforma teknikinformation som tar hänsyn 

till dessa kriterier. Frågan som jag ställer mig är: Hur kan man utforma ett 

informationsmaterial för ett datorbaserat bildrenderingsprogram som tar hänsyn till 

målgruppens förutsättningar och informationsbehov, samt de kriterier som individer ställer 

på en informationskälla för att den ska bli vald?  

Studien är utförd som ett samarbete med Företaget X i Västerås. Syftet är att jag ska 

utforma ett gestaltningsförslag som stödjer företagets medarbetare under en arbetsprocess i 

bildrenderingsprogrammet Lattice 3D Studio. 

Utifrån empiriska studier och ett teoretiskt ramverk har jag gestaltat ett 

informationsmaterial som utgår från målgruppens perspektiv: målgruppens förutsättningar, 

informationsbehov samt de kriterier som individer ställer när de väljer informationskälla. 

Jag har utformat en instruktion för bildrenderingsprogrammet, med steg-för-steg-

instruktioner baserat på de arbetsmoment som framkommit genom empiriska studier.  

Slutsatser från arbetet är att en god kunskap om målgruppen kan leda till en bättre 

förståelse för vad målgruppen behöver och vill ha för information.  

Genom att utforma sekventiella steg baserade på dokumenterade arbetsmoment, erbjuds 

målgruppen stöd i deras vardagliga arbetsprocess. Med hjälp av 

informationsdesignsprinciper blir informationen användbar. Utifrån insamlad teori och 

empiri är instruktionen utformad för att uppfylla de kriterier individer ställer på en 

informationskälla för att den ska bli vald. 

 

Nyckelord: teknikinformation, användare, målgrupp, informationsbehov, 

informationskälla, bildrenderingsprogram, instruktion, steg-för-steg-guide, 

informationsdesign, textdesign. 
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Abstract 

Research has shown that technical information is often not read by its target group. This 

can mean that users are unaware of crucial information included in a handbook or manual. 

Lack of information can cause, for example, inappropriate usage of products. 

Research has presented several source preference criteria that individuals define when they 

choose a preferred information source. My goal is to design technical information that 

derives from these criteria. The question to answer is: How can information for a 

computer-based rendering software be designed to derive from the situation and 

information needs of the target group, and from the criteria individuals define when they 

elect an information source? 

This study is a collaboration with Company X in Västerås. The aim is to design an artifact 

that supports the employees of the company during a work procedure in the rendering 

software Lattice 3D Studio. 

Based on empirical data and a theoretical framework, I have designed information that 

derives from the situation and information needs of the target group, as well as from the 

criteria individuals define when they elect an information source. I have designed an 

instruction for a rendering software, with step-by-step instructions based on work 

procedures shown in empirical studies. 

From this work I conclude that good knowledge of the target group can give a better 

understanding of what information the target group needs and wants. 

By designing a sequence of steps based on work procedures documented during empirical 

methods, the target group can be assisted in their work procedure. By implementing 

information design principles, user friendly information is created. Based on the theoretical 

framework and methods, the instruction is designed to meet the criteria individuals have 

when they elect an information source. 

 

Keywords: technical information, user, target group, information need, information source, 

rendering software, instruction, step-by-step procedure, information design, text design. 
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Förord 

Handen på hjärtat: Läser du instruktionen?  

Om sanningen ska fram, läser jag den sällan. Det spelar ingen roll om det är en nyinköpt 

Billybyrå från IKEA eller en ny mobiltelefon. Jag öppnar sällan instruktionsboken. Istället 

sliter jag upp paketet och ger mig i kast med att montera eller använda produkten i den 

mån jag klarar av. 

Frågan är om det är tidseffektivt eller inte. Troligen inte. Att lägga bara några minuter på 

att bläddra genom instruktionsboken kan säkert spara mycket besvär. 

Jag har äntligen fått chansen att studera det här förhållandet närmare. I den här 

undersökningen ska jag studera hur teknikinformation kan utformas utifrån målgruppens 

perspektiv: deras förutsättningar, informationsbehov samt de kriterier som individer ställer 

när de väljer informationskälla. 

Jag vill allra ödmjukast tacka företaget som jag har samarbetat med. Tack för min tid hos 

er, för att jag har fått sitta hos er och störa era medarbetare med mina undersökningar och 

funderingar.  

Jag vill också tacka min handledare för alla timmar av handledning och för att du har 

agerat bollplank när jag har kört fast i mina egna tankegångar. Utan din insats hade detta 

arbete inte kommit i mål. 

Sist men inte minst vill jag tacka min underbara familj. Min sambo och min dotter. Tack 

för att ni alltid finns där för mig och är så underbara som bara ni är. Det här arbetet har jag 

tillägnat er. 

Med allt det sagt, hoppas jag att du som läsare finner arbetet som givande. 

 

Med Vänliga Hälsningar, 

Maria Karlsson 

Textdesignstudent, Mälardalens högskola 

Vårterminen 2016 
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Inledande del 

Bakgrund 

Teknikinformation blir sällan läst 

Teknikinformation blir sällan läst av användarna (Lundin 2015 s. 2; Novick och Ward 

2006a s. 1). Istället för att använda dokumentationen, är det vanligt att användaren vänder 

sig till en annan informationskälla – t.ex att fråga sin kollega om hjälp, testa sig fram 

genom ”trial and error” eller att helt enkelt strunta i problemet. 

Teknikinformation finns där för ett syfte och kan innehålla information om 

säkerhetsåtgärder och produktgarantier. Att missa denna information kan innebära att 

arbetet blir ineffektivt, onödigt kostsamt eller till och med farligt för människa och 

omgivande miljö (Lundin 2015 s. 2-3). 

Utgångspunkten till mitt arbete var en fundering kring hur man kan designa 

teknikinformation som faktiskt blir läst av användarna. Vilka krav ställer användarna på 

dokumentationen för att den ska bli vald som informationskälla? 

Enligt forskning (Savolainen 2010 s. 70-92) väljer individer en informationskälla som bl.a. 

anses ha en god uppfattad användbarhet och som har ett gott informationsinnehåll. Mitt 

arbete kommer därför att ta avsats i hur man kan designa teknikinformation som utgår ifrån 

målgruppens förutsättningar och informationsbehov och som enligt 

informationsdesignsprinciper är utformad med god användbarhet. 

Företaget X 

Under arbetets gång har jag haft ett nära samarbete med ett internationellt konsultföretag i 

Västerås. För att säkerställa konfidentialitet för mina respondenter har jag valt att inte 

nämna företagsnamnet i rapporten. Jag kommer genomgående i rapporten att omnämna 

företaget som Företaget X. 

Företaget X är ett internationellt konsultföretag. De har i dagsläget totalt nästan 40 kontor 

spridda runt om i världen, bland annat i Europa och Asien. 

Företaget X erbjuder tjänster inom olika ingenjörsområden samt teknisk dokumentation. 

Under mitt examensarbete har jag fått vara en del av deras Västeråskontor på avdelningen 

för teknisk dokumentation. 
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Avdelningen för teknisk dokumentation har i dag cirka 15 anställda.  Fem av dem är i 

dagsläget stationerade på det interna kontoret i Västerås. Övriga anställda är ute på 

uppdrag hos varierande kunder.  

Avdelningen arbetar i huvudsak med tekniskt skrivande och dokumenthantering för 

tekniska företag och organisationer. 

Bildrenderingsprogrammet Lattice 3D Studio 

Bildrenderingsprogrammet Lattice 3D Studio ska användas av medarbetare på Företaget X 

när dessa ska rendera linjeteckningar.  

Lattice 3D Studio är ett bildrenderingsprogram från skaparna Lattice Technology. 

Programvaran gör det möjligt för användarna att skapa tekniska illustrationer. 

Genom att importera befintliga CAD-modeller till programmet kan användaren sedan 

exportera linjeteckningar. I programvaran kan användaren bl.a. välja olika vinklar, 

linjetjocklek, olika grad av inzoomning, vilka komponenter som ska synas på bilden, 

hjälplinjer m.m. (Lattice3D Studio for Creating Advanced Technical Documentation 

2016). 

Målgrupp 

Det är tre medarbetare på Företaget X som i dagsläget använder eller ska använda 

bildrenderingsprogrammet Lattice 3D Studio. Dessa tre medarbetare utgör min målgrupp. 

Medarbetarna arbetar som konsulter med kompetensen teknisk illustratör samt 

teknikinformatör. 

Problem 

Målgruppen saknar i dagsläget nödvändig kunskap för att kunna utföra bildrendering i 

Lattice 3D Studio med skälig kvalitet och tid. Detta medför bland annat att bildrenderingen 

tar för lång tid, att andra programvaror för bildrendering används istället för Lattice 3D 

Studio och att arbetsprocessen inte blir standardiserad. 
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Syfte 

Syftet med arbetet är att gestalta information som stödjer målgruppen när de ska rendera 

linjeteckningar med hjälp av ett datorbaserat bildrenderingssprogram.  

Frågeställning 

Hur kan man utforma ett informationsmaterial för ett datorbaserat bildrenderingsprogram 

som tar hänsyn till: 

 målgruppens förutsättningar och informationsbehov, samt  

 de kriterier som individer ställer på en informationskälla för att den ska bli vald?  

Underfrågor 

1. Vilka informationsdesignsprinciper (på en språklig, innehållslig, visuell och 

grafisk nivå) är relevanta för att utforma ett informationsmaterial för ett 

datorbaserat bildrenderingsprogram?  

2. Vilka kriterier ställer individer på en informationskälla för att den ska bli vald?  

3. Vad har målgruppen för förutsättningar med avseende på förkunskaper och 

arbetssituation vid användning av ett datorbaserat bildrenderingsprogram? 

4. Vad har målgruppen för informationsbehov vid användning av ett datorbaserat 

bildrenderingsprogram? 
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Avgränsning 

Syftet är inte att målgruppen med hjälp utav informationsmaterialet ska kunna bemästra 

programmet, inklusive alla funktioner. Gestaltningens utgångspunkt är att stötta 

målgruppen genom de vanligaste arbetsmomenten för bildrendering, i målgruppens dagliga 

arbete. 

Studien av avgränsad utifrån de aspekter som jag tar upp i problemformuleringen. Även 

om andra faktorer kan påverka, har jag begränsat mig till att studera målgruppens 

förutsättningar utifrån deras förkunskaper och arbetssituation, samt deras 

informationsbehov utifrån arbetsmoment, med särskild betoning på de moment där 

problem uppstår. 

Jag har valt att inte kartlägga målgruppens demografiska egenskaper. Detta för att jag inte 

ser relevansen och kopplingen mellan målgruppens ålder, kön m.m. och deras arbete i 

programvaran. Däremot har jag valt att kartlägga målgruppens förkunskaper, erfarenheter, 

informationsbehov och arbetssituation, då jag anser att dessa aspekter är viktigare i 

sammanhanget. 

Förväntat resultat 

Jag tror att arbetet kommer att resultera i en steg-för-steg-instruktion i utskrivet format, 

som placeras på bordet intill datorn med programvaran. Jag tror att arbetet kommer att vara 

minimalistiskt och kännetecknas av korta meningar och tillhörande skärmdumpar.  

Mina kunskaper i Lattice 3D Studio 

Förutom de vetenskapliga metoderna som finns redovisade i rapporten har jag också 

inhämtat kunskaper på andra sätt. Nedan listar jag de metoder som jag har utfört för att lära 

mig programvaran Lattice 3D Studio. 

 Upplärning av en representant ur målgruppen 

 Skypeintervju med en person kunnig inom programmet 

 Tillverkarnas officiella upplärningsfilmer på Youtube 

 Programvarans inbyggda instruktioner 

 Testat mig fram i programmet genom ”trial and error” 
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Begreppsdefinitioner 

Jag förutsätter att läsare av rapporten har en viss nivå av förkunskaper inom 

informationsdesign. Men för att förenkla läsningen och förståelsen av mitt arbete har jag 

här nedan definierat centrala begrepp. 

Bildrendering och bildrenderingsprogram 

Computer Sweden och IDG definierar bildrendering enligt följande (Rendering 2012): 

... Rendering innebär att omvandla en digital beskrivning av föremål och ofta även av 

omgivningen till en bild på en tvådimensionell yta. Det kan vara att återge en vanlig 

bildfil, en cad-fil eller att rita bildrutor till en datoranimerad film. ...  

I mitt arbete kommer jag att definiera bildrendering som den arbetsprocess där en teknisk 

illustratör genom en speciellt utformad programvara (s.k. bildrenderingsprogram) 

konverterar tredimensionella CAD-modeller till tvådimensionella linjeteckningar. Syftet 

med bildrenderingen är att generera linjeteckningar som ska ingå i en teknisk 

dokumentation. 

Dokumentation 

Teknisk dokumentation, även kallat teknikinformation, kallas också för dokumentation. 

Jag har använt detta begrepp som en paraplyterm för teknisk dokumentation såsom 

manualer, instruktioner m.m. inom teknikinformation. 

Förutsättningar 

I arbetet kommer jag flertalet gånger skriva om ”målgruppens förutsättningar”. Med detta 

menar jag målgruppens: 

 nivå av relaterade förkunskaper och 

 arbetsituation 

vid arbete i bildrenderingsprogrammet Lattice 3D Studio. 

  

http://it-ord.idg.se/ord/cad/
http://it-ord.idg.se/ord/datoranimering/
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Informationsbehov och informationskälla 

Informationsbehov definierar jag som ett behov en individ har för att öka sin kunskap och 

därmed lösa ett problem i t.ex. användningen av en programvara.  

I arbetet kommer jag flertalet gånger skriva om ”målgruppens informationsbehov”.  Jag 

har definierat målgruppens informationsbehov som de kunskapsluckor som antingen delar 

eller hela målgruppen har vid en normal arbetsprocess i bildrenderingsprogrammet Lattice 

3D Studio. Detta innefattar de arbetsmoment som målgruppen ska utföra i 

bildrenderingsprogrammet, med särskild tyngd vid de moment där målgruppen har visats 

stöta på problem. 

Informationskälla definerar jag som den källa där information kan hittas, t.ex. en 

nyhetstidning, webbsida m.m. 

Informationsdesign och informationsdesignsprinciper 

Pettersson (2002 s. 2) definierar informationsdesign enligt följande: 

Information design (ID) comprises research on the principles of analysis, 

planning, presentation and understanding of messages – their contents, 

language and form. Regardless of the selected medium, a well designed 

information set will satisfy aesthetic, economic, ergonomic, as well as 

subject matter requirements. 

Albers och Mazur (2003 s. 7) skriver om ett kännetecken inom ämnesområdet – 

användbarhet och ett fokus på användarna och målgruppen. Information bör alltid utformas 

med användarna och deras mål i fokus.  

Med informationsdesignsprinciper syftar jag på strategier inom ämnesområdet 

informationsdesign för att designa information som är användbar och lättförståelig för sin 

avsedda målgrupp. 

Teknikinformation 

Teknikinformation är information om ett tekniskt ämne,  produkt eller process. Det är 

normalt framtaget för ett särskilt syfte och för en förbestämd målgrupp (Ask 2012 s. 13). 

Föreningen Teknisk Information (Kort om teknikinformation 2014) menar att 

teknikinformation bara finns inom ingenjörsämnen som t.ex. mekanik, elektronik eller 

naturvetenskapliga ämnen som t.ex. biologi och kemi.  
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Teknikinformatör 

Teknikinformatörer kallas den yrkesgrupp som på olika sätt skapar eller hanterar teknisk 

dokumentation. Det kan innefatta instruktioner, användarmanualer, illustrationer m.m.  

Föreningen Teknisk Information (Teknikinformatörens roll 2014) skriver följande: 

Teknikinformatörens huvudsakliga uppgift är att samla in, sammanställa och 

förmedla tekniskt material på ett tydligt, kortfattat och effektivt sätt. Materialet ska 

också vara korrekt (kvalitetssäkrat), konsekvent, hänga ihop logiskt och vara 

målgruppsanpassat.  

Yrkesgruppen har många olika benämningar. I litteraturen och inom branschen i övrigt 

förekommer benämningarna teknikinformatör, teknisk kommunikatör, teknisk 

informationsarkitekt etc. Jag har genomgående valt att använda två benämningar:  

 Teknisk skribent i de sammanhang där det handlar om att skriva tekniska texter.  

Detta för att understryka rollen som skribent. 

 Teknisk illustratör i de sammanhang där det handlar om teknisk illustration, 

bildrendering m.m. Detta för att understryka rollen som illustratör.  
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Teori 

Nedan redovisar jag teori som tillsammans med empiriska studier kommer att generera ett 

svar på frågorna och motivera designvalen i mitt slutgiltiga gestaltningsförslag.  

Jag syftar till att redovisa teori för att svara på följande frågor: 

 Underfråga ett: Vilka informationsdesignsprinciper (på en språklig, innehållslig, 

visuell och grafisk nivå) är relevanta för att utforma ett informationsmaterial för ett 

datorbaserat bildrenderingsprogram?  

 Underfråga två: Vilka kriterier ställer individer på en informationskälla för att den 

ska bli vald?  

Teori kring underfråga ett kommer jag att avhandla under avsnittet 

”Informationsdesignsprinciper”. Teori kring underfråga två kommer jag att avhandla under 

avsnittet ”Individers krav på informationskällor”.  
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Informationsdesignsprinciper 

I följande avsnitt avser jag att avhandla teori kring underfråga ett: 

Vilka informationsdesignsprinciper (på en språklig, innehållslig, visuell och 

grafisk nivå) är relevanta för att utforma ett informationsmaterial för ett 

datorbaserat bildrenderingsprogram?  

Informationsdesign är läran om hur man bör formulera information som är användbar för 

målgruppen (Johnson-Eilola & Selber 2013 s. 388). I det här avsnittet avser jag att besvara 

hur man bör utforma användbar teknikinformation enligt informationsdesignsprinciper. Jag 

har valt att redovisa endast de informationsdesignsprinciper som jag anser är relevanta för 

mitt arbete och syfte. Jag kommer att redovisa teori på en språklig, innehållslig, visuell och 

grafisk nivå.  

Språklig nivå 

På en språklig nivå är det fördelaktigt att använda:  

 aktiva satser istället för passiva satser, 

 nutid istället för dåtid, 

 uppmaningar vid steg-för-steg-instruktioner, 

 du-tilltal (Ask 2012 s. 88-91), 

 uppmaningar genom imperativ (Anderson 2014 s. 582), 

 högertyngd istället för vänstertyngd (Melin 2011 s. 120), 

 korta ord istället för långa ord (Ask 2012 s. 82-83, 103-104), 

 sammanlänkade ord, såsom men, också och då (Ask 2012 s. 88), 

 standardiserade fraser och termer, 

 ett konsekvent ordbruk (Ask 2012 s. 82-83). 

På en språklig nivå är det fördelaktigt att undvika: 

 meningsfragment,  

 felstavningar,  

 ordslöseri, 

 förstärkande ord (Ask 2012 s. 92, 101, 104), 

 onödiga interpunktionstecken (Ask 2012 s. 93). 
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Innehållslig nivå 

På en innehållslig nivå är det fördelaktigt att: 

 presentera steg med direktiv sekventiellt och var för sig med tillhörande 

stegnummer, 

 separera direktiv från förklaringar, 

 presentera handlingar före feedback, 

 använda handlingsorienterade rubriker, 

 förutse användarens misstag, då man som skribent kan vara säker på att misstag och 

problem kommer att ske, 

 presentera endast en handling per steg, 

 presentera instruktionen eventuella förgreningar på ett tydligt sätt (Anderson 2014 s. 

581-585). 

Visuell nivå 

Multimodala texter kallas texter som kombinerar text med grafik av olika slag. Detta kan 

vara paratext, bild m.m. (Melin 2011 s. 9 och 187). 

Dual coding kallas den princip där text och bild samverkar. Dual coding erbjuder två sätt 

att ta till sig informationen – genom text eller genom bild. Detta gör det också enklare för 

läsaren att minnas innehållet (Pavio 1990 refererad i Johnson-Eilola & Selber 2013 s. 

389).  

Om en skärmdump ger en bild av hur programmet ser ut samt förmedlar en bild av 

programmets underliggande struktur, kan de på så sätt främja användarens mentala modell. 

För att göra detta måste skrämdumpen fånga programmets topologi och 

komponentbeteende (Albers & Mazur 2003 s. 163). 

Genom att förtydliga direktivet med en hand, pil eller liknande i grafiken får användaren 

en tydligare bild av vad som ska göras (Anderson 2014 s. 583-584).  

Paratext är text som är visuellt markerad (Melin 2011 s. 187). Att t.ex. fetmarkera viktiga 

ord och fraser skapar tydlighet (Anderson 2014 s. 582-583). 

Att skapa en visuell identitet för information som är återkommande och som behöver 

särskild uppmärksamhet är fördelaktigt. På så sätt blir informationen kontinuerlig och 

enklare att hitta (Ask 2012 s. 78).  

Gestaltpsykologi kallas teorin kring människors spontana tolkning av synintryck. Detta har 

grundat tre lagar för designarbete: 

Närhetslagen säger att objekt som placeras nära har en samhörighet. Likhetslagen säger att 

objekt som är lika varandra har en samhörighet. Slutenhets- och konturlagen säger att 



18 
 

objekt som tillsammans bildar en sluten helhet är en enhet, i motsats till ensamma detaljer 

(Melin 2011 s. 80-81). 

Färgkodning innebär att man markerar de enheter som hör samman genom att applicera en 

gemensam färg  (Melin 2011 s. 184). 

Grafisk nivå 

En tydlig och överskådlig struktur: 

 har genom forskning visats underlätta läsningen (Holšánová 2010 s.139) 

 ger läsaren bättre förståelse för innehållet (Johnson-Eilola & Selber 2013 s. 392).  

 underlättar navigering och orientering inom instruktionen (Anderson 2014 s. 575-

576). 

För att uppnå en god struktur finns två tillvägagångssätt. Dels kan man uppnå detta verbalt, 

genom metatext. Dels kan man uppnå detta visuellt, genom layout och typografi (Johnson-

Eilola & Selber 2013 s. 396-398).  

Grouping kallas den forskningsbeprövade princip där text och layout är grupperat i 

meningsfulla bitar. På detta sätt underlättar man läsningen. T.ex. får läsaren en bättre 

förståelse för den övergripande strukturen, den kognitiva belastningen minskar och läsaren 

kan lättare återminnas innehållet (Johnson-Eilola & Selber 2013 s. 390-392).  
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Individers krav på informationskällor 

I följande avsnitt avser jag att avhandla teori kring underfråga två. 

Vilka kriterier ställer individer på en informationskälla för att den ska bli vald?  

Med utgångspunkten att användare ofta ratar dokumentation och istället använder andra 

informationskällor, utförde Novick och Ward (2006b s. 1) en undersökning som syftade att 

kartlägga vad användare säger att de önskar av dokumentationen för att på så sätt utforska 

hur dokumentation bör vara utformad för att passa användarna och bli vald som 

informationskälla.  

Undersökningen utfördes bland 25 deltagare som genom sitt arbete skulle använda 

datorbaserade hjälpsystem, både utskrivna och nätanslutna. Genom kvalitativa intervjuer, 

visade undersökningen att deltagarna föredrog dokumentation som: 

 var enkel att navigera i,  

 innehöll förklaringar på en lagom detaljnivå, 

 utgick från problemlösning, t.ex. steg-för-steg-instruktioner samt 

 var komplett och korrekt. 

Savolainen (2010 s. 70-92) utförde en undersökning som syftade till att kartlägga vilka 

kriterier som styr individers val av informationskällor i vardagliga situationer som kräver 

problemspecifik information. 

Utgångspunkten för undersökningen är att målgruppen söker efter relevant information för 

att tillfredsställa sitt informationsbehov. Information finns i olika informationskällor, t.ex. 

tidningar och hemsidor.  

Undersökningen utfördes bland 17 hushåll som var på jakt efter att köpa ett nytt boende. 

Genom intervjuer med deltagarna identifierades fem huvudsakliga typer av 

informationskällor. Dessa var: 

 Mänskliga källor. T.ex. vänner och föräldrar. 

 Utskrivna källor. T.ex. tidningar. 

 Nätanslutna källor. T.ex. webbsidor. 

 Organisationskällor. T.ex. företag med professionell kunskap. 

 Andra källor. T.ex. organisade träffar. 

Bland dessa källor upptäckte Savolainen att målgruppen främst föredrog nätanslutna källor 

och därefter utskrivna källor. Näst i följd var mänskliga källor och organisationskällor. 

Målgruppen i Savolainens undersökning hade i huvudsak två  kriterier när de valde 

informationskälla. Dessa var: 
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 Informationsinnehåll: om informationskällan innehåller t.ex. omfattande 

information, med andra ord hur god den uppfattade användbarheten är. 

 Tillgänglighet: hur lätt det är att komma åt informationen. 

Något som var lite mindre viktigt för respondenterna var informationskällans 

användaregenskaper, användbarhet och situationsfaktorer. 

Något som framkom i undersökningen var att utskrivna källor ibland förknippades med 

ouppdaterad och ogiltig information. 
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Metoder 

Nedan redovisar jag metoderna bakom mina empiriska studier. Tillsammans med 

redovisad teori kommer dessa att resultera i ett svar på frågorna och motivera designvalen i 

mitt slutgiltiga gestaltningsförslag.  

Jag syftar till att besvara följande underfrågor genom mina empiriska studier: 

Underfråga tre: Vad har målgruppen för förutsättningar med avseende på 

förkunskaper och arbetssituation vid användning av ett datorbaserat 

bildrenderingsprogram? 

Underfråga fyra: Vad har målgruppen för informationsbehov vid användning 

av ett datorbaserat bildrenderingsprogram? 

För att besvara underfråga tre har jag utfört en enkätundersökning och en kvalitativ 

respondentintervju.  

Underfråga fyra besvarar jag genom en observation med think aloud protocol samt en 

kvalitativ respondentintervju.   
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Kvalitativ respondentintervju 

Den kvalitativa respondentintervjun syftade till att besvara följande underfrågor: 

Vad har målgruppen för förutsättningar med avseende på förkunskaper och 

arbetssituation vid användning av ett datorbaserat bildrenderingsprogram? 

Vad har målgruppen för informationsbehov vid användning av ett 

datorbaserat bildrenderingsprogram? 

Genom intervjun ville jag få kunskap om målgruppens arbetsprocess och användarsituation 

kring programvaran Lattice 3D Studio: hur programvaran används av målgruppen samt 

målgruppens förutsättningar under arbetsprocessen. 

Jag ställde följande frågor under intervjun: 

 Vilka funktioner används i Lattice 3D Studio? Hur använder målgruppen 

programvaran i dag?  

 Vilka handlingar ska informationsmaterialet hjälpa målgruppen att utföra?  

 Hur ser kontexten och arbetssituationen ut vid användningen av Lattice 3D Studio? 

Arbetsgång 

Före intervjun förberedde jag de frågor som jag ville ha besvarat under samtalet. Jag utsåg 

en respondent, som var den enda representant ur målgruppen som i dagsläget använder 

programvaran och därför bäst kunde beskriva den befintliga arbetsprocessen kring 

programvaran.  

Vi satt tillsammans vid den arbetsplats där programvaran Lattice 3D Studio finns 

installerad. Jag hade förberett ovan listade frågor som jag ville få besvarade under 

intervjun. Intervjun var semi-strukturerad.  Samtalet spelades in med ljudupptagning. 

Respondenten fick ta del av ett pappershäfte med: 

 information kring intervjuns arbetsgång och syfte,  

 problemformulering och mitt syfte med arbetet och  

 ett godkännande för informerat samtycke.  

Godkännandet undertecknades och lämnades tillbaka till mig. 

I resultatdelen presenteras resultatet av intervjun. 
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Enkätundersökning 

Enkätundersökningen syftade till att besvara följande underfråga: 

Vad har målgruppen för förutsättningar med avseende på förkunskaper och 

arbetssituation vid användning av ett datorbaserat bildrenderingsprogram? 

Genom enkätundersökningen ville jag kartlägga relaterad förkunskap hos min målgrupp.  

Enkäten innehöll följande frågor: 

 Hur stor erfarenhet har du av instruktioner? 

 Hur stor erfarenhet har du av teknisk illustration? 

 Hur stor erfarenhet har du av bildrenderingsprogram? 

 Hur stor erfarenhet har du av bildrenderingsprogrammet Lattice 3D? 

 Hur stor erfarenhet har du av Windowsdatorer? 

 Hur stor erfarenhet har du av engelska som språk? 

Arbetsgång 

Jag skapade en enkät utifrån de frågor som jag ville besvara. Varje fråga hade fyra till fem 

svarsalternativ och ett fält för ytterligare kommentarer eller tillägg. Min utsedda 

handledare på högskolan samt min handledare på företaget fick ta del av enkäten innan jag 

delade ut den, och då ge mig feedback samt förbättringsförslag. 

Jag valde att dela ut enkäten i utskrivet format till de tre medarbetare som är målgruppen 

till mitt gestaltningsförslag. Tillsammans med enkäten fanns ett pappershäfte med: 

 information kring enkätens syfte och 

 ett godkännande för informerat samtycke.  

Respondenterna undertecknade godkännandet, besvarade frågorna i enkäten och gav sedan 

tillbaka häftet till mig. För att säkerställa att respondenternas namn inte skulle framgå i 

rapporten använde jag kodnycklar. 

Enkätresultatet i sin helhet finns att tillgå i Bilaga 1: Enkätundersökning. I resultatdelen 

finns resultatet av enkätundersökningen. 
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Observation med think aloud protocol 

Observationen syftade till att besvara följande underfråga: 

Vad har målgruppen för informationsbehov vid användning av ett 

datorbaserat bildrenderingsprogram? 

Genom observationen ville jag få information kring hur målgruppen använde 

programvaran i dagsläget, var eventuella problem uppstod under användandet och vilken 

information som målgruppen behövde kring programvaran. 

Jag valde att observera en vanlig arbetsprocess i programvaran Lattice 3D Studio. För att 

bättre förstå respondentens upplevelse använde jag s.k. ”think aloud protocol”. De Jong, 

Schellens och Van Den Haak (2003 s. 339) skriver att think aloud protocol är en vanligt 

förekommande metod för användbarhetstester av bland annat instruktioner och 

programvaror. Metoden går ut på att respondenten utför en viss arbetsuppgift och samtidigt 

verbaliserar sina tankar högt. Metoden anses ha en hög validitet och vara ett bra sätt att 

kartlägga användarens kognitiva process under användning. 

För att förtydliga respondentens upplevelse vid tillfällen då det var oklart, valde jag att 

ställa några få frågor under metodens gång. Utgångspunkten var att ställa så få frågor som 

möjligt för att inte störa arbetsprocessen. Frågorna skulle syfta till att förtydliga 

respondentens tankar och upplevelser av programvaran. 

Följande frågor skulle direkt eller indirekt besvaras under observationen: 

 Vilka arbetsmoment utför respondenten i programmet? 

 Vilka arbetsmoment utförs obehindrat? När stöter respondenten på problem? 

 Vilka moment går snabbt respektive långsamt att utföra? 

 Vilken information önskar respondenten? Vilka frågor ställer hen? 

 Hur löser respondenten problemen som uppstår?  

 Vilka informationskällor använder respondenten? Hur och var söker respondenten 

efter information som hen saknar? 

Observationen spelades in med videofilm och ljudupptagning.  
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Arbetsgång 

Som en förberedelse inför observationen, såg jag till att det fanns en arbetsplats med en 

dator där programvaran Lattice 3D Studio fanns installerad. Jag såg till att det fanns en 

original CAD-fil i XLV-format som skulle renderas.  

Jag valde ut en representant ur målgruppen som saknade kunskap om Lattice 3D Studio, 

men som har goda kunskaper kring bildrenderingsprogram och tekniska illustrationer i 

övrigt. Denna representant såg jag som representativ för målgruppen. 

Dagen innan observationen gav jag respondenten ett pappershäfte med: 

 information kring observationens arbetsgång och syfte,  

 problemformulering och mitt syfte med arbetet och  

 ett godkännande för informerat samtycke.  

Vi började observationen med information kring processen och hur det skulle gå till. Vi 

utsåg en arbetsuppgift: en CAD-modell som skulle renderas i tre s.k. poser till tre 

linjeteckningar. Inställningar för linjetjocklek m.m. skulle tillämpas enligt en förbestämd 

mall som låg på skrivbordet i ett utskrivet format. 

Under tidens gång skulle respondenten berätta högt vad hen gjorde och hur hen tänkte, s.k. 

think aloud protocol. Det kunde också förekomma frågor från mig för att förtydliga 

respondentens tankar och upplevelser av arbetet. 

Observationen i sin helhet finns att tillgå i Bilaga 2: Observation. I resultatdelen finns 

resultatet av observationen. 
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Utprovning: Observation #2 med think aloud protocol och 

retrospective interview 

Utprovningen syftade till att utvärdera om gestaltningsförslaget hjälpte till att uppnå nedan 

syfte: 

Syftet med arbetet är att gestalta information som stödjer målgruppen när de 

ska rendera linjeteckningar med hjälp av ett datorbaserat 

bildrenderingssprogram.  

Genom utprovningen ville jag få information kring huruvida gestaltningsförslaget: 

 tillgodosåg respondentens informationsbehov, 

 var anpassat utifrån respondentens förutsättningar med avseende av respondentens 

arbetssituation och förkunskaper, 

 var användbar för respondenten. 

Jag valde att observera en vanlig arbetsprocess i programvaran Lattice 3D Studio. 

Arbetsprocessen var den samma som arbetsprocessen under den första observationen. 

Denna gång använde respondenten gestaltningsförslaget som ett stöd i processen. 

Jag valde ut samma representant ur målgruppen som deltog under föregående observation. 

Respondenten saknade kunskap om Lattice 3D Studio, men hade goda kunskaper kring 

bildrenderingsprogram och tekniska illustrationer i övrigt.  

För att bättre förstå respondentens upplevelse under observationen använde jag s.k. think 

aloud protocol. Metoden går ut på att respondenten verbaliserar sina tankar högt samtidigt 

som hen utför en viss arbetsuppgift. Metodens anses ha en hög validitet och vara ett bra 

sätt att kartlägga respondentens kognitiva process (De Jong, Schellens & Van Den Haak 

2003 s. 339). 

För att förtydliga respondentens tankar och upplevelser av programvaran, valde jag att 

ställa några få frågor under metodens gång. Genom s.k. retrospective interview valde jag 

att efter avslutad observation ställa frågor om respondentens upplevelse. Dessa var: 

 Vad tyckte du om instruktionen? Finns det något som jag kan förbättra? 

 Upplevde du att instruktionen gav dig den informationen som du behövde för att 

utföra arbetsuppgifterna? 

 Upplevde du att instruktionen var användbar? 

 Upplevde du att instruktionen utgick från en lagom förkunskapsnivå? 
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 Upplevde du att instruktionen skulle kunna fungera i din normala arbetssituation? 

Utprovningen spelades in med ljudupptagning. 

Arbetsgång 

Före utprovningen säkerställde jag att vi hade tillgång till den arbetsplats där programvaran 

Lattice 3D Studio fanns installerad. Jag såg till att det fanns en original CAD-fil som skulle 

renderas samt att gestaltningsförslaget som jag hade utformat fanns tillgängligt på 

skrivbordet i utskrivet format. 

Dagen innan utprovningen gav jag respondenten ett brev med: 

 information kring utprovningens arbetsgång och syfte,  

 ett godkännande för informerat samtycke.  

Utprovningen delades upp i fem delmoment, dessa var: 

 Introduktion 

 Observation av Del 1: steg 1-5 

 Observation av Del 2: ”Move Part” steg A-E 

 Observation av Del 3: ”Flytta i egen axel” steg A-G 

 Retrospective interview 

Vi började utprovningen med information kring processen och hur det skulle gå till. Jag 

visade upp gestaltningsförslaget som denna gång skulle vara ett stöd i arbetsprocessen. 

Respondenten bläddrade igenom materialet under några minuter. 

Sedan följde respondenten arbetsstegen i gestaltningsförslaget. Efter observationen ställde 

jag frågor till respondenten, s.k. retrospective interview, om hens upplevelser av 

gestaltningsförslaget.   

Utprovningen i sin helhet finns att tillgå i Bilaga 4: Utprovning. I resultatdelen finns 

resultatet av utprovningen. 
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Avhandlande del 

Resultat 

Kvalitativ respondentintervju 

Den kvalitativa respondentintervjun syftade till att besvara följande underfrågor: 

Vad har målgruppen för förutsättningar med avseende på förkunskaper och 

arbetssituation vid användning av ett datorbaserat bildrenderingsprogram? 

Vad har målgruppen för informationsbehov vid användning av ett 

datorbaserat bildrenderingsprogram? 

Den kvalitativa respondentintervjun gav följande svar: 

1. Vilka funktioner används i Lattice 3D Studio? Hur använder målgruppen  

programvaran i dag? 

I dagsläget används programvaran inte av alla inom målgruppen. I övrigt används 

funktionerna som anges i följande steg. 

2. Vilka handlingar ska informationsmaterialet hjälpa målgruppen att utföra?  

Målgruppen ska kunna göra följande i Lattice 3D Studio: 

 Öppna programmet (Basarbetsmoment 1) 

 Importera CAD-fil till programvaran (Basarbetsmoment 2) 

 Kontrollera om CAD-fil är hel 

 Skapa önskade poser (Basarbetsmoment 3) 

 Ta snap shots (Basarbetsmoment 4) 

 Exportera linjeteckningar med rätt inställningar (Basarbetsmoment 5) 
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3. Hur ser kontexten och arbetssituationen ut vid användningen av Lattice 3D Studio? 

Genom inhouseverksamheten får de anställda en batch med CAD-filer, ofta i STP- eller 

XLV-format från en kund. De tekniska illustratörerna ska sedan på några minuters tid 

rendera linjebilder utifrån dessa filer genom programvaran Lattice 3D Studio. Detta tar 

bara några minuter per bild och sker på en särskild dator, som inte är deras personliga 

arbetsdator. 

Sedan pågår ett längre arbete med att förbättra kvaliteten av bilderna i Adobe Illustrator. 

Ofta ändras linjetjocklek, detaljrikedom m.m. Detta utförs på den egna datorn och det går 

inte att öppna de renderade bilderna på datorn med Lattice 3D Studio.  
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Enkätundersökning 

Enkätundersökningen syftade till att besvara följande underfråga: 

Vad har målgruppen för förutsättningar med avseende på förkunskaper och 

arbetssituation vid användning av ett datorbaserat bildrenderingsprogram? 

Enkäten visade följande: 

1. Hur stor erfarenhet har du av instruktioner? 

Två personer svarade att de är vana användare av instruktioner. En person svarade att hen 

är en mycket van användare av instruktioner. 

2. Hur stor erfarenhet har du av teknisk illustration? 

Samtliga tre svarade att de är mycket vana tekniska illustratörer. 

3. Hur stor erfarenhet har du av bildrenderingsprogram? 

Två personer svarade att de är vana användare av bildrenderingsprogram. En person 

svarade att hen är en mycket van användare av bildrenderingprogram. 

4. Hur stor erfarenhet har du av bildrenderingsprogrammet Lattice 3D? 

Två personer svarade att de inte hade någon erfarenhet av Lattice 3D. En person svarade 

att hen hade viss erfarenhet av Lattice 3D. 

5. Hur stor erfarenhet har du av Windowsdatorer? 

Samtliga tre personer svarade att de var mycket vana användare av Windowsdatorer. En 

person svarade också att hen var en van användare av Windowsdatorer, med kommentaren 

att hen inte kunde allt i Windows. 

6. Hur stor erfarenhet har du av engelska som språk? 

Två personer svarade att de kunde prata, läsa och skriva engelska på en flytande nivå. En 

person svarade att hen mer eller mindre kunde prata, läsa och skriva obehindrat på 

engelska. 

Se fullständigt resultat i Bilaga 1: Enkätundersökning. 
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Observation med think aloud protocol 

Observationen syftade till att besvara följande underfråga: 

Vad har målgruppen för informationsbehov vid användning av ett 

datorbaserat bildrenderingsprogram? 

Observationen gav följande resultat: 

Vilka arbetsmoment utför respondenten i programmet? 

 Respondenten öppnade programmet. 

 Respondenten importerade en CAD-fil. 

 Responden kontrollerade sedan inställningarna. 

 Sedan navigerade respondenten  i 3D-vyn och konstruerade olika poser. Bl.a. 

flyttade hen objekt genom ”Move Part” och markerade komponenter genom 

”Assembly Tree”. 

 Respondenten tog sedan snap shots. 

 Tillsist exporterade respondenten tre linjeteckningar och angav standardinställningar 

enligt en mall med rekommenderade inställningar. 

Respondenten kunde obehindrat (utan instruktion eller förkunskap): 

 öppna programmet, 

 importera en CAD-fil till programmet, 

 navigera i 3D-vyn med muspekare och zoom, 

 navigera i och markera komponenter i Assembly Tree, 

 generera snapshots, 

 ställa in inställningar vid exporteringen. 

Respondenten stötte på problem och behövde hjälp med att: 

 kontrollera förinställningar vid importering, 

 hitta funktionen för Move Part, 

 flytta samt rotera modellen med hjälp av värden i tabellen i Move Part, 

 hitta funktionen för exportering. 

Respondenten utförde följande moment snabbt: 

 Ta snap shots 

 Importera en CAD-fil 

 Navigera och markera komponenter  i Assembly Tree 

Respondenten utförde följande moment under en längre tid: 

 Navigera i 3D-vyn 
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 Rotera och flytta komponenter med hjälp av Move Part 

 Ställa in inställningar vid en exportering 

Vilken information önskar respondenten?  

Respondenten önskar en instruktion med fokus på bilder/skärmdumpar att följa.  

Respondenten ställer följande frågor under processen gång: 

 Hur kontrollerar jag inställningarna vid importeringen? 

 Hur roterar jag ett helt objekt med bara mus och tangentbord? 

 Hur flyttar jag endast en eller några komponenter i objektet? 

 Hur kan jag rotera komponenter i Move Part? 

 Hur fungerar tabellvärdena i Move Part? 

 Vilken knapp i Move Part gäller, Update, Execute eller Close? 

 Hur avmarkerar jag ett objekt i Assembly Tree, så att den inte längre är röd? 

 Hur exporterar jag? När ska jag göra det? 

 Hur ser jag bilden när den är exporterad? 

Hur löser respondenten problemen som uppstår? Vilka informationskällor använder 

respondenten? Hur och var söker respondenten efter information som hen saknar? 

Om respondenten inte själv lyckas lösa problem som uppstår genom ”trial and error” 

berättar respondenten att hen först och främst söker på nätet för att lösa ett problem i 

Lattice 3D Studio. Om hen inte löser problemet på så sätt brukar hen istället fråga en 

kollega om hjälp, antingen på Västeråskontoret eller på ett annat kontor. 

Sammanfattning 

Basarbetsmomenten betod av (1) Öppna programmet. (2) Import. (3) Navigering i 3D-vyn. 

(4) Ta snap shots. (5) Export. 

Följande basarbetsmoment klarade respondenten utan bekymmer: 

 Öppna programmet (Basarbetsmoment 1). 

 Ta snap shots (Basarbetsmoment 4) 

Följande basarbetsmoment medförde vissa bekymmer för respondenten: 

 Import (Basarbetsmoment 2). 

 Navigering  i 3D-vyn med hjälp av verktyg (Basarbetsmoment 3). 

 Export (Basarbetsmoment 5) 

Respondenten kunde på egen hand utföra två av fem basarbetsmoment i programmet. 

Se fullständigt resultat i Bilaga 2: Observation.  
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Utprovning: Observation #2 med think aloud protocol och 

retrospective interview 

Utprovningen syftade till att utvärdera om gestaltningsförslaget hjälpte till att uppnå nedan 

syfte: 

Syftet med arbetet är att gestalta information som stödjer målgruppen när de 

ska rendera linjeteckningar med hjälp av ett datorbaserat 

bildrenderingssprogram.  

Utprovningen gav följande resultat: 

Respondenten utförde samtliga moment på ett korrekt sätt. Dessa var: 

 Del 1: steg 1-5 

 Del 2: ”Move Part” steg A-E 

 Del 3: ”Flytta i egen axel” steg A-G 

Respondenten stötte på problem med följande moment: 

 Förhandsgranska linjeteckningarna genom ”Preview” i del 1: steg 5C 

 Alternativet ”Plane of Circle” i del 3: steg C 

Respondenten hade följande kommentarer: 

 Bilderna borde vara större 

 Steg C i del 3 borde förtydligas 

 Steg 5C i del 1 borde förtydligas 

 Texten ”importen kan dröja 1-2 timmar”  i del 1: steg 2 kan tas bort 

Respondenten upplevde att instruktionen: 

 var användbar,  

 gav informationen hen behövde för att utföra arbetsuppgifterna, 

 utgick från en lagom nivå av förkunskaper samt 

 kunde fungera i hens normala arbetssituation. 

Se gestaltningsförslaget som användes under utprovningen i ”Bilaga 3: Gestaltning före 

utprovning”. Utprovningen i sin helhet finns att tillgå i ”Bilaga 4: Utprovning”.   
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Designprocessen 

Under den inledande delen av mitt arbete redovisade jag forskning som tyder på att 

teknikinformation ofta inte blir läst av användarna.  Detta var något som inspirerade mig 

till att studera förhållandet närmare. Mitt arbete påbörjades därför med utgångspunkten: 

”hur kan man designa teknikinformation som faktiskt blir läst av användarna?”  

Jag började mitt arbete med en idé om att man kunde designa teknikinformation som skulle 

motivera användarna till att läsa dokumentationen. Som en del i detta läste jag strategier 

kring hur man kan motivera läsare, motivationsteori, hinderteori m.m. Tillslut föll min idé 

när jag insåg att det skulle bli ett alltför omfattande projekt att utföra en utprovning som 

bevisade utifall mitt gestaltningsförslag faktiskt motiverade sina användare eller ej. 

Arbetet fortgick och jag fortsatte att läsa forskning och teori inom området. Tillsist landade 

jag i Savolainens (2010) forskning om informationskällor och vilka kriterier som individer 

ställer på en informationskälla för att den ska bli läst. Utifrån detta formulerade jag sedan 

min problemformulering, med förhoppningen om att min gestaltning eventuellt skulle 

kunna bli använd som en primär informationskälla av målgruppen, och därmed lösa 

problemet med ett teknikinformation inte blir läst. 

Designprocessen  innebar ett bollande mellan teori, empiri, kommentarer från min 

handledare, upplärning i Lattice 3D Studio m.m.  

Upplärningen i programvaran var något som tog mycket av min tid de första veckorna. För 

att strukturera upp mina nyvunna kunskaper, ordna dem i kategorier och få en överblick 

över informationen som skulle inkluderas i gestaltningsförslaget tog jag hjälp av en 

mindmap. Detta var det första steget i gestaltandet av informationsmaterialet. Se 

”Illustration 1: Mind map”. 
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Illustration 1: Mind map  
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Revideringar efter utprovning 

Utprovningen var också något som var viktigt under designprocessen och som även 

resulterade i ändringar i gestaltningsförslaget: Följande revideringar gjorde jag efter 

utprovningen: 

 Jag skalade upp bilderna så att de blev enklare att tyda. 

 Jag tog bort texten ”Importen kan dröja 1-2 timmar” från Del 1: Steg 2 Import. 

 Jag lade till texten ”Zomma ut för att se linjeteckningarna” i Del 1: Steg 5C 

Preview. 

 Jag lade till ett nytt steg i Del 3: Flytta i egen axel. I det nya steget förtydligar jag 

att knappen ”Selecting” ska vara aktiv. 

Se illustration 2, 3 och 4 för presentation av revideringar efter utprovning. 

 

Illustration 2: Revideringar efter utprovning.  
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Illustration 3 och 4: Revideringar efter utprovning.  
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Avslutande del 

Gestaltningsförslag 

Min gestaltning är en instruktion i A4-format med tillhörande flikar. Gestaltningen är 

uppdelad i tre delar för att särskilja tre huvudsakliga informationstyper som har olika 

karaktär.  

Instruktionen finns i: 

 ett utskrivet format med 104 µm papper som kommer att placeras på skrivbordet 

intill datorn där programvaran finns installerad, samt 

 en elektronisk version i PDF-format som kommer att finnas tillgänglig på 

företagets lokala server. 

Skillnanden mellan de två versionerna är endast att flikarna och första sidan ser annorlunda 

ut, för att på så sätt passa det medium de ska finnas i. 

Gestaltningen är utformad utifrån: 

 aktuell teori och 

 insamlad empiri. 

 

Nedan är två exempelsidor av den färdiga instruktionen. Se illustration 5 och 6 för två 

exempelsidor i ett utskrivet format. Se illustration 7 och 8 för två exempelsidor i ett 

elektroniskt format. 

Se fullständig gestaltning i ”Bilaga 5: Gestaltning efter utprovning”. 
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Illustration 5 och 6: Gestaltningsförslag i ett utskrivet format. 

 

Illustration 7 och 8: Gestaltningsförslag i ett elektroniskt format.  
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Slutsatser 

Uppnått syfte 

Arbetets syfte lyder enligt följande: 

Syftet med arbetet är att gestalta information som stödjer målgruppen när de 

ska rendera linjeteckningar med hjälp av ett datorbaserat 

bildrenderingssprogram.  

Resultatet av observationen visade att respondenten utan gestaltningsförslaget som stöd 

kunde utföra 2 av 5 basarbetsmoment i bildrenderingsprogrammet Lattice 3D Studio. Flera 

gånger under arbetsprocessen stötte respondenten på problem och kunde inte lösa det på 

egen hand. 

Resultatet av utprovningen visade att respondenten med gestaltningsförslaget som stöd 

kunde utföra 5 av 5 basarbetsmoment i bildrenderingsprogrammet Lattice 3D 

Studio.Utifrån de uppgifter som framkom under utprovningen har jag förtydligat 

gestaltningsförslaget bl.a. vid det arbetsmoment där respondenten stötte på problem – Del 

3: Steg, ett knep för att effektivisera skapandet av sprängskisser.  

Utifrån intervjun i samband med utprovningen framkom det att respondenten tyckte att 

gestaltningsförslaget i övrigt uppfyllde hens informationsbehov samt var användbar och 

funktionell i den vardagliga arbetssituationen. 

Med tanke på det övervägande positiva resultatet som framkom under utprovningen borde 

man kunna säga att gestaltningsförslaget har nått upp till syftet: att stödja målgruppen 

under arbetsprocessen. Arbetsprocessen under utprovningen gick snabbare och enklare än 

under observationen, mindre fel uppstod och respondenten uttryckte att instruktionen var 

bl.a. användbar. Detta tyder på att instruktionen gav respondenten stöd i arbetsprocessen. 

Revideringarna som har gjorts efter utprovningen borde innebära att gestaltningsförslaget 

utgör ett ytterligare bättre stöd i arbetsprocessen.  Det vore dock intressant att göra ännu en 

utprovning för att se hur väl de nya revideringarna fungerar för respondenten.  
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Svar på underfrågor 

Vilka informationsdesignsprinciper (på en språklig, innehållslig, visuell och grafisk nivå) 

är relevanta för att utforma ett informationsmaterial för ett datorbaserat 

bildrenderingsprogram?  

På en språklig nivå är det bra att använda aktiva satser, imperativ, högertyngd och positiva 

fraser.  

På en innehållslig nivå är det fördelaktigt att presentera sekventiella steg, använda 

handlingsorienterade rubriker och presentera direktiv före feedback. 

På en visuell nivå är fördelaktigt att använda gestaltlagar och färgkodning. 

På en grafisk nivå är det fördelaktigt att använda en tydlig hierarki, t.ex. genom grouping.  

Vilka kriterier ställer individer på en informationskälla för att den ska bli vald?  

Enligt forskning (Savolainen 2010 s. 70-92) är följande aspekter viktiga vid val av 

informationskälla: 

 Informationsinnehåll (t.ex. uppfattad användbarhet) 

 Tillgänglighet 

 Medium: nätanslutet eller utskrivet format 

Vad har målgruppen för förutsättningar med avseende på förkunskaper och 

arbetssituation vid användning av ett datorbaserat bildrenderingsprogram? 

Jag har kartlagt målgruppens förutsättningar utifrån deras förkunskaper och arbetssituation. 

Läs min definition av begreppet förutsättningar under avsnittet ”Begreppsdefinitioner”. 

Enkätundersökningen visade att målgruppen upplevde att de: 

 var vana eller mycket vana användare av instruktioner, 

 mycket vana tekniska illustratörer, 

 vana eller mycket vana användare av bildrenderingprogram, 

 inte hade någon erfarenhet eller endast viss erfarenhet av Lattice 3D, 

 vana eller mycket vana användare av Windowsdatorer, 

 kunde prata, läsa och skriva engelska på en flytande nivå respektive mer eller 

mindre obehindrat. 

Den kvalitativa respondentintervjun visade bl.a. att efter avslutad bildrendering fortsätter 

arbetet på en annan dator. Eventuella fel i linjeteckningarna upptäcks inte förens i detta 

skede. Detta p.g.a. att de inte kan förhandsgranska bilderna på datorn med Lattice 3D 

Studio.  
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Vad har målgruppen för informationsbehov vid användning av ett datorbaserat 

bildrenderingsprogram? 

Jag har kartlagt målgruppens informationsbehov utifrån insamlad empiri kring de 

arbetsmoment som målgruppen ska utföra i bildrenderingsprogrammet, med särskild tyngd 

vid de moment där respondenten hade problem. Läs min definition av begreppet 

informationsbehov under avsnittet ”Begreppsdefinitioner”. 

Observationen samt den kvalitativa respondentintervjun visade att målgruppen ska utföra 

följande arbetsmoment i programvaran: (1) Öppna programmet. (2) Importera CAD-filer 

till programvaran. (3) Skapa önskade poser. (4) Ta snapshots. (5) Exportera linjeteckningar 

med rätt inställningar. 

I den kvalitativa respondentintervjun uppgav respondenten ett ytterligare steg, nämligen att 

inkludera en kontroll om CAD-modellen är hel efter importeringen. Jag har valt att inte ta 

med detta steg, för att minska mängden steg i instruktionen samt för att målgruppen enligt 

enkätundersökningen är vana illustratörer och själva bör kunna upptäcka eventuella brister 

och fel i modellen, även om det inte nämns i instruktionen. 

Observationen visade respondenten behöver ha mer stöd i följande moment: (1) 

Kontrollera förinställningar vid importering. (2) Hitta funktionen för Move Part. (3) Flytta 

samt rotera modellen med hjälp av värden i tabellen i Move Part. (4) Hitta funktionen för 

exportering.  

Utprovningen visade respondenten behöver ha mer stöd i följande moment: (5) Del 1: Steg 

5C. (6) Del 3: Steg C. 
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Svar på frågeställning 

Hur kan man utforma ett informationsmaterial för ett datorbaserat bildrenderingsprogram 

som tar hänsyn till målgruppens förutsättningar och informationsbehov, samt de kriterier 

som individer ställer på en informationskälla för att den ska bli vald?  

Utifrån insamlad empiri har jag kartlagt: 

 målgruppens förutsättningar med avseende på förkunskaper och arbetssituation vid 

användning av ett datorbaserat bildrenderingsprogram, 

 målgruppens informationsbehov vid användning av ett datorbaserat 

bildrenderingsprogram,  

 vad forskning har visat att individer ställer för krav på en informationskälla för att 

den ska bli vald, samt 

 relevanta informationsdesignsprinciper för mitt arbete och syfte. 

En slutsats som jag har dragit är att en god kännedom om målgruppen underlättar 

designprocessen, och leder till att utformningen av gestaltningsförslaget på ett bättre sätt 

kan anpassas till målgruppen. 

Teori kring kriterier som individer ställer på en informationskälla för att den ska bli vald, 

visade att informationskällan bör: 

 vara tillgänglig, 

 ha ett bra informationsinnehåll och en bra uppfattad användbarhet, samt 

 vara i ett utskrivet eller nätanslutet format.  

Därför har jag valt att utforma mitt gestaltningsförslag i två versioner: en utskriven version 

samt en elektronisk version. Jag har varit noga med att dessa skulle upplevas som 

tillgängliga, t.ex. ska den utskrivna versionen placeras lättåtkomligt på skrivbordet intill 

arbetsdatorn.  

Ett gott informationsinnehåll exemplifieras i forskningen (Savolainen 2010 s. 70-92) som 

en god uppfattad användbarhet enligt målgruppen och som omfattande information. För att 

skapa en god användbarhet har jag grundat informationsmaterialet utifrån 

informationsdesignsprinciper. Informationsdesign är läran om hur information kan 

designas på ett användbart sätt (Johnson-Eilola & Selber 2013 s. 388). För att skapa ett 

gott informationsinnehåll har jag samlat in empiri som har kartlagt målgruppen 

informationsbehov. Jag har därefter designat gestaltningsförslaget utifrån det. 
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Eftersom teori inom informationsdesign visade att arbetsmoment bäst gestaltas i 

sekventiella steg, har jag utformat en steg-för-steg-instruktion. Genom att basera de 

sekventiella stegen i gestaltningsförslaget utifrån arbetsmoment som framkommit under de 

empiriska studierna, kan gestaltningsförslaget stödja målgruppen i deras förutsättningar 

och arbetskontext. Arbetsmoment som var problematiska för respondenten under 

observation och utprovning lade jag mycket fokus på att förklara tydligt och explicit, så att 

gestaltningsförslaget skulle inverka förebyggande mot dessa problem. 

På efterföljande sidor redovisar jag de designval jag har tagit för att utforma ett 

informationsmaterial för ett datorbaserat bildrenderingsprogram som tar hänsyn till 

målgruppens förutsättningar och informationsbehov, samt de kriterier som individer ställer 

på en informationskälla för att den ska bli vald. 
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Designval 

Nedan redovisar jag designvalen som jag har tagit vid utformningen av ett datorbaserat 

bildrenderingsprogram som tar hänsyn till målgruppens förutsättningar och 

informationsbehov, samt de kriterier som individer ställer på en informationskälla för att 

den ska bli vald. 

Designval utefter informationsdesignsprinciper 

I detta avsnitt förklarar jag de designval jag har gjort med hänsyn till nedan underfråga: 

Vilka informationsdesignsprinciper (på en språklig, innehållslig, visuell och 

grafisk nivå) är relevanta för att utforma ett informationsmaterial för ett 

datorbaserat bildrenderingsprogram?  

Språklig nivå 

Nedan visar jag de designval jag har gjort på en språklig nivå. Se också illustration 9 för 

designval på en språklig nivå. 

Jag har: 

 använt aktiva satser med verb, 

 skrivit i nutid, 

 använt uppmaningar genom imperativ, 

 använt standardiserade fraser, 

 använt korta ord istället för långa ord, 

 använt du-tilltal, 

 använt högertyngd. 
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Illustration 9: Designval på en språklig nivå. 

Istället för att använda imperativformen ”importera”, har jag istället valt substantivet ”import”. Detta 

är en motsägning mot teorin som fastställer att verb är att föredra framför substantiv. Jag ansåg att 

substativet ”import” används oftare inom branschen och att det dessutom är kortare. Litteraturen 

fastställer nämligen också att kortare ord är att föredra framför långa ord. 

Innehållslig nivå 

Nedan redovisar jag de designval som jag har gjort på en innehållslig nivå. Se också 

illustration 10 och 11 för designval på en innehållslig nivå. Jag har: 

 använt handlingsorienterade rubriker, 

 presenterat stegen sekventiellt med stegnummer, 

 presenterat endast en handling per steg, 

 förutsett användarens misstag, 

 presenterat handlingar före feedback och 

 presenterat förgreningar i innehållet tydligt. 
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Illustration 10 och 11: Designval på en innehållslig nivå. 
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Visuell och grafisk nivå 

Nedan redovisar jag de designval som jag har gjort på en visuell och grafisk nivå. Se också 

illustration 12 och 13 för designval på en visuell och grafisk nivå.  

Jag har: 

 använt en tydlig och överskådlig struktur, 

 använt grouping för att skapa informationskluster, 

 använt dual coding, 

 använt skärmdumpar, 

 markerat det viktiga i grafiken, 

 använt multimodal text och paratext, 

 använt visuell identitet för återkommande element, 

 använt gestaltlagarna, 

 använt färgkodning för de olika avsnitten ”Del 1: Bildrendering”, ”Del 2: 

Verktyg” och ”Del 3: Tips och trix”. 
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Illustration 12 och 13: Designval på en visuell och grafisk nivå.  
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Designval utefter målgruppens förutsättningar och informationsbehov 

I detta avsnitt förklarar jag de designval jag har gjort med hänsyn till nedan fråga: 

Hur kan man utforma ett informationsmaterial för ett datorbaserat 

bildrenderingsprogram som tar hänsyn till målgruppens förutsättningar och 

informationsbehov?  

Gestaltningsförslaget utgår ifrån den empiri som jag har samlat in kring målgruppen. Jag 

har genomgående gjort designval som jag tror kommer att stötta målgruppen utifrån deras 

förutsättningar och informationsbehov. 

Inom begreppet förutsättningar inkluderar jag målgruppens nivå av relaterade 

förkunskaper samt arbetssituation kring bildrenderingsprogrammet Lattice 3D Studio. Läs 

mer om definitionen under avsnitt ”Begreppsdefinitioner”. 

Med begreppet informationsbehov definerar jag de kunskapsluckor som framkom under 

observationen där respondenten utförde en normal arbetsprocess i programvaran. Jag har 

kartlagt målgruppens informationsbehov utifrån insamlad empiri kring de arbetsmoment 

som målgruppen ska utföra i bildrenderingsprogrammet, med särskild tyngd vid de 

moment där respondenten hade särskilt mycket problem. Läs mer om definitionen under 

avsnitt ”Begreppsdefinitioner”. 

Förkunskaper 

Eftersom att förkunskapsnivån för programvaran är variande hos målgruppen har jag valt 

att separera funktionerna i programmet från arbetsmomenten och lägga dessa i ett eget 

avsnitt ”Del 2: Verktyg”. På så sätt kan målgruppen själv välja vilka delar av verktygen de 

behöver förkovra sig i, och instruktionen minskar mängden överflödig information som tar 

uppmärksamhet och tid i anspråk. 

Enkätundersökningen visade att målgruppen uppfattar att de har god erfarenheter av 

instruktioner, rollen som teknisk illustratör samt bildrenderingprogram. Därför har jag valt 

att skriva instruktionen utifrån en hög förkunskapsnivå när det gäller bildrendering och 

tekniska illustrationer i stort. T.ex. förklarar jag inte hur 3D-modeller är konstruerade och 

vad bildrendering som begrepp betyder. 

Enkätundersökningen visade också att målgruppen upplevde att de inte hade goda 

kunskaper i bildrenderingsprogrammet Lattice 3D. Därför har jag lagt fokus på att förklara 

verktygen som används i programmet under ”Del 2: Verktyg” samt arbetsprocessen för 

bildrendering i detta specifika program under ”Del 1: Bildrendering”. 

Något annat som framkom under enkätundersökningen var att målgruppen upplevde att de 

var vana vid det engelskaspråket och Windowsdatorer. Därför har jag förutsatt att 

målgruppen förstår drag and drop-principen som beskrivs i ”Steg 2: Import” samt 
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engelska termer från programmet, t.ex. snap shot. 

Se illustration 14 för designval som har gjorts utefter målgruppens förkunskaper. 

 

 

Illustration 14: Designval utefter målgruppens förkunskaper. 
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Arbetssituation 

I intervjun uppgav respondenten att arbetet i Lattice 3D Studio utförs på en separat dator 

och att efterbehandlingen utförs på medarbetarens personliga arbetsdator. På den 

förstnämnda datorn finns ingen funktion för att förhandsgranska linjeteckningarna, vilket 

innebär att eventuella fel upptäcks först när illustratören öppnar bilderna på den 

sistnämnda datorn. Därför har jag valt att nämna funktionen för att förhandsgranska 

resultatet i ”Steg 5C: Tryck Preview”. På så sätt kan illustratörerna se eventuella fel innan 

exportering. 

Under den kvalitativa respondentintervjun uppgav respondenten att arbetsförhållandena 

ibland kan vara stressiga. Därför valde jag att lägga till ”Del 3: Tips och trix” som 

innehåller ett smart knep för att effektivisera ett vanligt arbetsmoment – att skapa 

sprängskisser.  

Eftersom att målgruppen kan ha stressiga arbetsdagar samt snabbt måste stationera sig på 

det interna kontoret, har de inte alltid lång tid till att lära sig den nya programvaran. Därför 

har jag tydligt separerat tre delar av instruktionen som har olika karaktär. På så sätt finner 

målgruppen det hen söker snabbt, och kan använda flikarna för att enkelt navigera i 

instruktionen och hoppa i läsningen om så krävs.   

Se illustration 15 och 16 för designval som har gjorts utefter målgruppens arbetssituation. 
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Illustration 15 och 16: Designval utefter målgruppens arbetssituation.  
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Informationsbehov – Arbetsmoment  

Observationen samt den kvalitativa respondentintervjun visade att respondenten skulle 

utföra följande basarbetsmoment i programvaran:  

1. Öppna programmet. 

2. Importera CAD-fil till programvaran.  

3. Skapa önskade poser.  

4. Ta snapshots.  

5. Exportera linjeteckningar med rätt inställningar. 

Dessa moment är därför stegen som utgör del 1 i gestaltningsförslaget.  

Observationen visade också att respondenten behövde mer stöd vid följande moment: 

 Kontrollera förinställningar vid importering. 

 Hitta funktionen för Move Part.  

 Flytta samt rotera modellen med hjälp av värden i tabellen i Move Part. 

 Hitta funktionen för exportering.  

Utprovningen visade respondenten behövde ha mer stöd i följande moment:  

 Del 1: Steg 5C.  

 Del 3: Steg C. 

Jag har därför explicit skrivit ut ovan moment i instruktionen. Jag nämner t.ex. i 

instruktionen att inga förinställningar krävs. 

Se illustration 17 för designval som har gjorts utefter målgruppens informationsbehov och 

arbetsmoment. 
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Illustration 17: Designval utefter målgruppens arbetsmoment och informationsbehov   
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Designval utefter individers krav på informationskällor 

I detta avsnitt förklarar jag de designval jag har gjort med hänsyn till nedan fråga: 

Hur kan man utforma ett informationsmaterial för ett datorbaserat 

bildrenderingsprogram som tar hänsyn till de kriterier som individer ställer på 

en informationskälla för att den ska bli vald?  

Informationsinnehåll 

Det viktigaste kriteriet när målgruppen i Savolainens (2010) undersökning valde 

informationskälla var informationsinnehållet. Jag har därför varit noggrann när jag valde 

informationsinnehåll till instruktionen. Savolainen (2010 s. 79, 82) exemplifierar ett gott 

informationsinnehåll med kvaliteter som: 

 en god uppfattad användbarhet enligt målgruppen 

 omfattande information. 

Jag har därför grundat informationsmaterialets informationsinnehåll utefter principer inom 

informationsdesign, för att skapa en god användbarhet. Läs mer om detta under avsnitt 

”Designval utefter informationsdesignsprinciper”. 

Jag har grundat informationsmaterialets informationsinnehåll utefter de empiriska fynd 

som målgruppen lämnade genom enkätundersökningen, observationen och den kvalitativa 

respondentintervjun. Läs mer om detta under avsnitt ”Designval utefter målgruppens 

förutsättningar och informationsbehov”. 

Tillgänglighet 

Det näst viktigaste kriteriet när målgruppen i Savolainens (2010)  undersökning skulle 

välja informationskälla, var tillgänglighet.  

För att skapa en instruktion som är tillgänglig för målgruppen har jag valt att använda två 

medium. På så sätt ska instruktionen vara enkel att hitta samt tillgänglig. Instruktionen ska 

placeras i utskrivet format på skrivbordet intill datorn med programvaran samt i elektoniskt 

format på intranätet. 

Jag har valt att dela in instruktionen i tre avsnitt med tillhörande flikar. På så sätt är det 

enkelt att hitta rätt information. Flikarna gör det enkelt att navigera i instruktionen och 

hoppa i läsningen mellan de olika avsnitten. 
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Revisionshantering 

Savolainens (2010) undersökning visade att målgruppen ansåg att utskrivna källor ofta är 

ouppdaterade. Av den anledningen valde målgruppen i undersökningen hellre nätanslutna 

källor.  

För att inte målgruppen till min instruktion ska välja bort instruktionen p.g.a. detta, valde 

jag att lägga en tydlig och synlig revisionshantering på framsidan. På så sätt kan 

målgruppen enkelt fastställa när senaste revisionen var gjord och om instruktionen därav 

kan vara daterad eller ej. 

Medium 

Savolainens (2010) undersökning visade att målgruppen i undersökningen föredrog 

nätanslutna och utskrivna källor. Därför har jag valt att använda båda medium i min 

gestaltning. 

Se illustration 18 för designval som har gjorts utefter individers kriterier för val av 

informationskälla. 

 

Illustration 18: Designval utefter kriterier för val av informationskälla.  
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Etiska förhållningssätt 

Samarbetspartner 

Samarbetet mellan mig och Företaget X innefattar ingen ersättning i pengar. Jag står därför 

inte i en beroendeställning till dem. Jag fick uppdraget eftersom att jag efterfrågade ett 

samarbete, och företaget har i sin tur åtagit sig att erbjuda mig en arbetsplats, tillgång till 

deras lokaler, programvaran Lattice 3D Studio och möjlighet till att utföra intervjuer eller 

liknande med medarbetarna. Detta ska självklart ske i den mån medarbetarna själva vill 

och hinner med. 

Konfidentialitet 

När examensarbetet är godkänt kommer det att publiceras på webbplattformen DiVA. 

DiVA är tillgängligt från hela världen, och vem som helst kan läsa det som är publicerat 

där. 

För att säkerställa att respondenternas uppgifter inte kommer i obehörigas händer, eller att 

utomstående skulle kunna gissa sig till vem som har sagt vad, har jag valt att inte publicera 

varken personnamn eller företagsnamn i rapporten. Jag anser inte att dessa uppgifter är 

relevanta för arbetet i stort. 

Samtycke och respondentuppgifter 

För att säkerställa att respondenterna till arbetet har behandlats på ett genomgående 

respektfullt sätt, har jag valt att vara tydlig med vad mitt arbete syftar till, vilka som 

kommer att ha tillgång till deras uppgifter och var uppgifterna kommer att publiceras. Jag 

har också säkerställt att respondenterna har samtyckt till att jag får använda uppgifterna 

som de lämnar till mitt examensarbete på utbildningen Textdesign. 

Metoder 

Jag har försökt att tänka på intervju-, enkät, observations- samt utprovningssituationen 

utifrån mina respondenters synvinkel. Jag har försökt att ordna situationer som i möjligaste 

mån har varit bekväma, avslappnade, avskilda och trygga. T.ex. valde jag att utföra 

observationen och utprovningen under en tidpunkt då ingen annan medarbetare fanns på 

kontoret. Detta för att säkerställa att respondenten kunde uttrycka sina upplevelser utan att 

känna sig hämmad av åhörare i omgivningen.  
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Diskussion 

Forskning tyder på att teknikinformation ofta inte blir läst av användarna.  Detta var något 

som inspirerade mig till att studera förhållandet närmare. 

Genom att utforma ett informationsmaterial som utgick från de kriterier deltagarna i 

Savolainens (2010) undersökning nämnde var viktiga vid val av informationskälla, kan 

man diskutera huruvida mitt gestaltningsförslag eventuellt skulle kunna bli använd som en 

primär informationskälla av målgruppen. Om så är fallet skulle problemet med att 

teknikinformation inte blir läst, kunna lösas. 

Jag har inte utfört en utprovning som har kartlagt detta, på grund av att jag anser mig sakna 

tid och kunskaper för att ordna en sådan omfattande utprovning. Jag kan därför inte dra 

några slutsatser kring huruvida mitt gestaltningsförslag uppnår dessa kriterier eller om 

gestaltningsförslaget skulle kunna bli vald som en primär informationskälla av 

målgruppen.  

Jag har definerat centrala begrepp i problemformuleringen såsom förutsättningar och 

informationsbehov. Dessa definitioner består av den innebörd jag lägger i dessa ord, och 

det finns säkert många andra definitioner att tillgå. Det är viktigt att som läsare av studien 

ta del av mina definitioner, eftersom att dessa i högsta grad styr hur resultatet blir. 

På samma sätt har avgränsningarna i mitt arbete också styrt det slutgiltiga resultatet. Mitt 

arbete har utgått från insamlad empiri och teori, utifrån den problemformulering jag har 

formulerat. Jag har därför inte tagit höjd för andra aspekter som kan påverka målgruppen, 

t.ex. intresse, personlighetstyp m.m. Om jag hade inkluderat dessa parametrar i analysen 

hade resultatet kanske blivit annorlunda. 
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Metodkritik 

I enkätundersökningen deltog samtliga personer ur målgruppen. Observationen och 

utprovningen däremot utgick från endast en respondent ur målgruppen. Intervjun utgick 

också från endast en respondent ur målgruppen. Om jag exempelvis hade utfört en likadan 

intervju med samtliga deltagare ur målgruppen, hade kanske ytterligare information 

framkommit, vilken i sin tur kanske hade påverkat resultatet i en annan riktning. 

På Företaget X benämner man generellt programvaran Lattice 3D Studio som Lattice 3D. 

Detta innebar att jag vid utformningen av enkätundersökningen benämnde programvaran 

felaktigt som Lattice 3D, när den egentligen heter Lattice 3D Studio. Detta medför att båda 

benämningarna används i detta arbete, när de egentligen syftar på samma programvara. 

Målgruppen besvarade enkätundersökningen utifrån fel benämning, vilket kan ha orsakat 

förvirring. Trots detta tror jag inte att målgruppen blev förvirrad, då dessa bara känner till 

den förstnämnda benämningen och är väl bekanta med vilken programvara som mitt arbete 

kretsar kring. 

Den kvalitativa respondentintervjun utfördes mitt i kontorslandskapet när andra 

medarbetare fanns i närheten. Detta var på grund av att det bara är den arbetsplats där 

programvaran Lattice 3D Studio finns installerad, och vi behövde ha tillgång till den under 

intervjun. Den omgivande miljön kan ha medfört ett stressmoment för respondenten och 

påverkat hens svar i en viss riktning, då uppgifter som lämnades kunde höras av övriga 

medarbetare. 

Respondenten berättade före utprovningen att hen vanligtvis läser igenom en instruktion i 

lugn och ro innan hen använder den första gången. Detta för att skapa sig en förståelse för 

materialet och var hen kan hitta rätt information. I utprovningen gavs respondenten inte 

möjlighet till att läsa igenom instruktionen någon längre tid innan observationen startade, 

vilket kan ha påverkat resultatet och gjort respondenten mer osäker överlag. 

Eftersom att observationen och utprovningen utfördes av samma respondent och kartlade 

ungefär samma arbetsmoment, bör man tänka på att respondenten överlag borde känt sig 

tryggare den andra gången och eventuellt kommit ihåg processen från den föregående 

gången. Detta kan ha påverkat resultatet under utprovningen.  

Utprovningen utfördes med gestaltningsförslaget i utskrivet format som stöd i 

arbetsprocessen. Jag har därför inte testat gestaltningsförslaget i det elektroniska formatet. 

Dessa versioner är identiska med varandra, bortsett från flikarna. Trots detta hade det varit 

intressant att se hur den elektroniska versionen skulle tas emot av respondenten. 
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Källkritik 

Några av arbetets källor är inga vetenskapliga publikationer, utan handböcker. T.ex. Ask 

(2012), Johnson-Eilola och Selber (2013) och Anderson (2014). Jag ansåg trots detta att 

källorna var tillförlitliga. T.ex. har Ask (2012) och Johnson-Eilola och Selber (2013) ingått 

som kurslitteratur under utbildningen Textdesign. Därmed borde dessa verk ha granskats 

av en sakkunnig lärare inom informationsdesign. Andersons (2014) handbok är av den 

åttonde revideringen och ett ansett verk som kurslitteratur, vilket borde innebära att det är 

pålitlig källa. 

Jag har refererat till en sekundärkälla i arbetet: ”Pavio 1990 refererad i Johnson-

Eilola & Selber 2013 s. 389”. Anledningen till detta är att jag inte lyckades få tag i 

primärkällan. Johnson-Eilola och Selber har forskat och skrivit en lång rad böcker inom 

ämnet. Boken används också som kurslitteratur i utbildningen Textdesign, varav att jag 

ansåg att sekundärkällan trots detta är trovärdig.  

Savolainenens (2010) undersökning utgick ifrån 17 hushåll som sökte information som en 

del i deras jakt efter ett nytt boende. Undersökningen består endast av 17 hushåll, vilket 

inte utgör en tillräckligt stor grupp för att kunna sägas vara populativt säkerställd på 

befolkningen i stort. Sammanhanget och informationstypen ser också annorlunda ut i 

jämförelse med min studie. Jag har trots detta tillämpat slutsatserna från underökningen 

även i min studie och i mitt sammanhang. Detta har jag gjort för att: 

 Savolainenen anses vara en erfaren forskare, och borde rimligtvis ha utfört en 

kvalitetsmässig forskningstudie med ett kvalitetsmässigt resultat.  

 Trots att sammanhanget inte är exakt densamma, är det övergripande ämnet det – 

problemspecifik information i ett vardagligligt sammanhang. Slutsatser som 

dragits ur kontexten i Savolainenens undersökning, kan mycket väl vara de samma 

i min kontext. 

 Forskning inom teknikinformation (Novick & Ward 2006b) visar ett liknande 

resultat – användare vill att teknikinformation ska vara  tillgänglig, utgå från deras 

nivå av förkunskaper m.m. Detta stärker att Savolainenens resultat borde vara 

tillämpbart även inom området teknikinformation. 
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Bilaga 1: Enkätundersökning 

1. Hur stor erfarenhet har du av instruktioner? 

Ingen erfarenhet      

Jag har viss erfarenhet      

Jag är en van användare    Respondent X och Y  

Jag är en mycket van användare   Respondent Z   

Annat/Vill ej svara      

 

2. Hur stor erfarenhet har du av teknisk illustration? 

Ingen erfarenhet      

Jag har viss erfarenhet      

Jag är en van teknisk illustratör     

Jag är en mycket van teknisk illustratör   Respondent X, Y och Z  

Annat/Vill ej svara      

 

3. Hur stor erfarenhet har du av bildrenderingsprogram? 

Ingen erfarenhet      

Jag har viss erfarenhet      

Jag är en van användare    Respondent X och Y  

Jag är en mycket van användare   Respondent Z   

Annat/Vill ej svara      
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4. Hur stor erfarenhet har du av bildrenderingsprogrammet Lattice 3D? 

Ingen erfarenhet    Responden X och Z  

Jag har viss erfarenhet    Respondent Y   

Jag är en van användare      

Jag är en mycket van användare     

Annat/Vill ej svara      

 

5. Hur stor erfarenhet har du av Windowsdatorer? 

Ingen erfarenhet      

Jag har viss erfarenhet      

Jag är en van användare    Respondent X   

Jag är en mycket van användare   Respondent X, Y och Z  

Annat/Vill ej svara      

 

6. Hur stor erfarenhet har du av engelska som språk? 

Jag kan inte prata, läsa och skriva på engelska    

Jag kan till viss del prata, läsa och skriva på engelska    

Jag kan mer eller mindre obehindrat prata, läsa och skriva på engelska   

     Respondent X   

Jag pratar, läser och skriver engelska flytande  Respondent Y och Z  

Annat/Vill ej svara      
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Bilaga 2: Observation 

Först öppnar respondenten programmet. 

Import 

Importen går snabbt. Respondenten letar sedan länge efter inställningar som jag uppfattar 

att hen vill ska dyka upp vid import. Respondenten resonerar kring att detta kanske inte 

behövs i detta program. 

Navigering i 3D-vyn 

Navigering i 3D-vyn med hjälp av muspekare går tämligen snabbt och intuitivt. Hen hittar 

rätt knappar och verktyg för detta snabbt. Hen använder bara muspekaren och inte ISO-

funktionen. 

Respondenten letar länge efter en funktion för att flytta utvalda kompontenter i objektet. 

Hen letar i verktygsfältet samt i Arkiv-menyn utan framgång.  Jag ger tillslut respondenten 

ett tips om vilket verktyg som ska användas. Då går det bra. 

I menyn för ”Move Part” råder det viss förvirring kring skillnaden mellan Update, Execute 

och Close. När trycker man på vad?  

När respondenten väljer att markera en axel i vyn och dra objektet med muspekaren går det 

bra och respondenten får snabbt önskat resultat. När respodenten väljer att skriva in värden 

i tabellen för rotation och flytt så uppnår hen inte önskat resultat, och hen ger tillslut upp 

sina försök. 

Förståelsen kring ”Assembly Tree” är god, och respondenten förstår omgående att här 

kategoriseras komponenterna i objektet. Hen kan navigera och markera objekten med 

framgång. Hen lyckas också efter något försök att avmarkera komponenterna genom att 

klicka på nivån ovan.  

Hen lyckas inte att göra komponenter i objektet osynliga, trots att jag upplever att det är 

det hen försöker att göra. 
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Snap shots 

Respondenten lyckas omgående att ta snap shots. Hen ser lite osäker ut när hen ser 

dialogrutan som dyker upp, men hen svarar rätt. 

Hen lyckas att uppdatera snap shots som blev fel. 

Jag tror inte att hen förstod att man kan navigera mellan snap shots. 

Export 

Respondenten försöker att exportera bilden direkt efter första snap shot. Istället bör 

användarna ta samtliga snap shots och sedan exportera dessa samtidigt. Jag informerar om 

detta, för att få hen att komma vidare. 

När hen sedan ska exportera samtliga tre bilder, hittar hen inte rätt funktion. Hen letar efter 

en knapp/genväg i verktygsfältet. Det finns ingen sådan vad jag vet. Respondenten 

efterfrågar detta. Jag hjälper hen att komma vidare genom att berätta att hen går genom 

Arkiv-menyn. Det råder viss osäkerhet kring vilket val som ska göras i Export-menyn. 

Respondenten väljer rätt.  

Respondenten fyller i samtliga uppgifter för export enligt den utskrivna mallen. 

När respondenten är klar trycker hen på export. Programmet börjar ladda och respondenten 

är överraskad över att det tar så lång tid. Respondenten efterfrågar ett sätt att se bilderna 

medan exporten pågår. Respondenten är överraskad att inga bilder dyker upp direkt efter 

export, utan att man måste navigera till destinationsmappen och hitta bilderna där. 

Det går inte att öppna bilden och kolla hur den ser ut, då det inte går att förhandsgranska 

en SVG-fil på datorn.  
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Bilaga 3: Gestaltning före utprovning 

Framsida 
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Del 1 

Sida 3. 
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Sida 4. 
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Sida 5. 
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Sida 6. 
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Sida 7. 
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Del 2 

Sida 9. 
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Sida 10. 
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Sida 11. 
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Sida 12. 
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Del 3 

Sida 13. 
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Sida 14. 
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Sida 15. 
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Bilaga 4: Utprovning 

Utprovningen bestod av fem delmoment:  

 introduktion,  

 observation av Del 1: steg 1-5,  

 observation av Del 2: ”Move Part” steg A-E,  

 observation av Del 3: ”Flytta i egen axel” steg A-G, 

 retrospective interview. 

Introduktion 

Innan observationen startade gick vi igenom arbetsprocessen och såg till att respondenten 

kände jag bekväm med arbetsuppgifterna och vad som skulle ske. 

Respondenten berättade att hen i en normal arbetssituation skulle ha läst igenom 

instruktionen i lugn och ro innan hen skulle försöka använda den, vilket hen inte hade haft 

möjlighet till att göra den här gången.  

Del 1: steg 1-5 

Steg 1: Respondenten öppnade programmet. 

Steg 2: Respondenten utförde en korrekt import genom att dra filen med muspekaren från 

ursprungsmappen och släppa den i programvaran.  

Respondenten nämnde att texten ”importen kan dröja 1-2 timmar” var vilseledande och 

borde kanske tas bort. 

Steg 3: Respondenten bläddrade till Del 2, läste första sidan av del 2 och använde 

funktionen för ”examine” för att rotera modellen till önskad position. 

Respondenten testade även funktionen ”rotera 90 grader” men ångrade sig då resultatet 

inte blev som önskat. 

Steg 4: Respondenten tog snap shots, böt namn och navigerade mellan olika positioner. 
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Steg 5: Respondenten exporterade linjeteckningarna korrekt.  

Respondenten såg inte linjeteckningen i ”preview”-fönstret och tyckte att det borde 

förtydligas att man bör zooma ut. 

Del 2: ”Move Part” steg A-E 

Respondenten var lite osäker på var funktionen  “Move Part” fanns i programvaran och 

tittade därför på sida 9 där ikonen tydligt syns.  

Steg A: Respondenten markerade två komponenter genom ”assembly tree”. 

Steg B: Respondenten öppnade ”Move Part” genom att klicka på ikonen i verktygsfältet. 

Steg C: Respondenten var något osäker först, men kunde sedan markera önskad 

koordinataxel och flytta komponenterna. 

Steg D: Respondenten flyttade komponenterna ytterligare genom att mata in ett värde i 

tabellen. 

Steg E: Respondenten förhandsgranskade, verkställde och stängde dialogrutan. 

Del 3: ”Flytta i egen axel” steg A-G 

Steg A: Respondenten markerade två komponenter genom ”assembly tree”. 

Steg B: Respondenten öppnade ”Move Part” genom att klicka på ikonen i verktygsfältet. 

Steg C: Alternativet ”Plane of circle” var redan förinställt i programmet, och därför 

orsakade detta osäkerhet. Respondenten valde alternativet igen och tryckte på ”Selecting”. 

Respondenten tyckte att detta borde förtydligas. 

Steg D: Respondenten markerade en rund yta på komponenten. 

Steg E: Respondenten markerade önskad koordinataxel och flyttade komponenterna. 

Steg F: Respondenten flyttade komponenterna ytterligare genom att mata in ett värde i 

tabellen. 

Steg G: Respondenten förhandsgranskade, verkställde och stängde dialogrutan. 
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Retrospective interview 

Vad tyckte du om instruktionen? Finns det något som jag kan förbättra? 

Jag tyckte instruktionen var bra. Det finns några grejer som du kan förtydliga, där jag fick 

lite problem. Bilderna skulle kunna vara lite större också. 

Upplevde du att instruktionen gav dig den informationen som du behövde för att utföra 

arbetsuppgifterna? 

Ja, det tycker jag. 

Upplevde du att instruktionen var användbar? 

Ja, det var den. 

Upplevde du att instruktionen utgick från en lagom förkunskapsnivå? 

Ja, instruktionen utgick från en nybörjarnivå – vilket jag är. 

Upplevde du att instruktionen skulle kunna fungera i din normala arbetssituation? 

Ja. Jag tror att man lär sig dessa moment snabbt och klarar sig sedan ut instruktionen. Men 

instruktionen är en bra start för att nå dit. 
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Bilaga 5: Gestaltning efter utprovning och 

revidering 

Utskriven version 

Framsida 
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Del 1 

Sida 3. 
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Sida 4. 
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Sida 5. 
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Sida 6. 
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Sida 7. 
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Del 2 

Sida 9. 
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Sida 10. 
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Sida 11. 
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Sida 12. 

 

  



94 
 

Del 3 

Sida 13. 
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Sida 14. 
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Sida 15. 
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Elektronisk version 

Nedan visar jag de sidor som utformats annorlunda i den elektroniska versionen, jämte den 

utskrivna versionen. I övrigt är den elektroniska versionen identisk med den utskrivna 

versionen. 

Framsida 
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Del1 

Sida 3. 
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Del 2 

Sida 9. 
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Del 3 

Sida 13. 

 


