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Sammanfattning
Det här examensarbetet sker i samarbete med SICS. SICS har tillsammans med
Robotdalen utvecklat ett nytt rehabiliteringssystem för stroke: Strada.
I det här arbetet har kognitiva funktionsnedsättningar studerats för att ta reda på
förutsättningarna för visuell kommunikation med en strokepatient som har
kognitiva nedsättningar. Som illustratör har målet varit att utforma en manual till
systemet Strada, som en milt kognitivt nedsatt strokepatient kan använda.
För att nå målet, användes teorier inom bland annat kognition och kognitiva
funktionsnedsättningar, riktlinjer för artefakter till kognitivt nedsatta användare,
gestaltpsykologi, färgkodning och pop out effekter. Empirisk data samlades
genom en omvärldsanalys, intervjuer, användartest samt scenarion.
En stroke påverkar varje individ olika, vilket leder till olika symptom och
förutsättningar. Resultat av teori och empirisk data visar att det inte går att
utforma en manual som fungerar för alla strokepatienter med en mild kognitiv
nedsättning. Det går dock att göra en design som skapar förutsättningarna för att
en kognitiv nedsatt strokepatient ska kunna använda manualen: en inkluderande
design. Detta innebär att utformningen av designen utgår från användarens lägsta
nivå inom kapacitet och behov, utan att individanpassa designen. Som
informationsdesigner och illustratör är mitt bidrag med det här arbetet att
framställa hur information kan utformas för att underlätta inläsningen hos
kognitivt nedsatta strokepatienter.

Nyckelord: Inkluderande design, kognitiva funktionsnedsättningar, informativ
illustration, manual, kognition, stroke, mild kognitiv nedsättning

Abstract
This thesis project is a collaboration with SICS. SICS and Robotdalen have
developed a new rehabilitation system for stroke: Strada.
In this thesis, cognitive dysfunctions have been studied to learn about the
conditions of visual communication for a stroke patient with mild cognitive
impairment. As an illustrator, the goal has been to design a manual for the system
Strada, that a stroke patient with mild cognitive dysfunctions will be able use.
To reach this goal, theories concerning cognition and cognitive impairment,
guidelines for artifacts for a cognitive impaired user, gestalt psychology, color
coding and pop out effects have been used. Empirical data was gathered with an
external analysis, interviews, testing and scenarios.
A stroke affects each individual differently, which cause a variety of symptoms
and conditions. The result of the theories and the empirical data show that it’s not
possible to create a manual that works for all stroke patients with a mild cognitive
impairment. It is, however, possible to create a design that will give a stroke
patient with a mild cognitive impairment the possibility to use the manual: using
an Inclusive design. Inclusive design means that the design is adjusted to the users
lowest level of capacity and preconditions, without being designed individually.
As an information designer and an illustrator my contribution with this thesis is to
depict the ways information may be designed to favor the load with stroke
patients with a mild cognitive impairment.

Keywords: Inclusive design, cognitive dysfunctions, informative illustration,
manual, cognition, stroke, mild cognitive impairment
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1. Inledning
Här presenteras en introduktion och bakgrund till arbetet,
problembeskrivning, syfte, frågeställning och avgränsningar.
Det här examensarbetet är utfört i samarbete med SICS. SICS och Robotdalen har
tillsammans utvecklat ett rehabiliteringsverktyg för strokepatienter: Strada. Strada
består av en skärm och en Xbox Kinect sensor, som placeras på ett bord hemma
hos slutanvändaren, som är strokepatienter. Användaren av systemet får utföra
olika individanpassade övningar, för att rehabilitera deras kroppsfunktioner.
Arbetet ska leda till en manual för hur systemet fungerar, baserad på teorier och
empirisk data.
Varje år drabbas cirka 30 000 människor av stroke i Sverige. Det är den vanligaste
orsaken till allvarligt handikapp hos vuxna. Genom rehabilitering kan
strokepatienter återfå sina förmågor eller hitta andra sätt att kompensera för dem
(Strokeförbundet 2016).
Förvärvade skador på hjärnan resulterar i att nervceller dör och att olika regioner i
hjärnan kan förlora delar av eller hela sin funktion (Nyman & Bartfai 2000, s. 20).
Konsekvenserna av en förvärvad skada beror på dess lokalisering och omfattning,
samt den psykologiska reaktionen på skadan. Skadorna kan bland annat vara
kognitiva nedsättningar; dessa symtom är territoriella. Det innebär att det blir
olika konsekvenser beroende på var i hjärnan skadan sker (Nyman & Bartfai
2000, s. 242- 243). Olika delar av hjärnan är involverade i specifika kognitiva
funktioner som uppmärksamhet, minne, perception, hörsel, rörelser, koordination
och tal. Många funktioner är även spridda över hjärnan (Langdon & Waller 2015,
s. 3). Nyman och Bartfai skriver dock att det inte går att hävda att en skada, på
likartad plats och omfattning, skulle uttryckas på samma sätt hos två olika
personer. Däremot finns det symtom som de flesta med en likartad skada påvisar
(Nyman & Bartfai 2000, s. 20). Hjärnan kan dessutom ändra sitt tillvägagångssätt
att utföra vissa funktioner efter en skada. Vilket innebär att den friska hjärnan och
den sjuka hjärnan kan fungera olika, men kan klara av att utföra samma uppgift
(Nyberg 2002, s. 32).

1.1 Problembeskrivning
Strada är ett nytt verktyg för strokerehabilitering. Systemet ska användas i
användarens hem, därför finns behovet av en manual för hur systemet fungerar.
Manualen ska användas när patienten själv ska starta och använda systemet
Strada. Manualen ska visa hur det fungerar och hur användaren orienterar sig i
systemet.
1

Human-centered design är ett tillvägagångssätt för att skapa en design som
fokuserar och anpassas efter människans behov, förmågor och beteende. För att
skapa en användarcentrerad design krävs en förståelse av användaren och de
behov designen ska bemöta (Norman 2013, s. 8-9). Waller m.fl. skriver att varje
design har möjlighet att inkludera eller exkludera användare. Inclusive design är
ett begrepp som syftar till att inkludera så många användare som möjligt genom
att anpassa designen efter användarens variationer inom kapacitet, behov och
aspiration (Waller m.fl. 2015, s. 2).
Enligt Carlsson m.fl. försöker strokepatienter ofta dölja sina problem och
svårigheter från personer runtomkring dem, av rädsla för att bli dömda som
dumma eller lata (Carlsson m.fl. 2007, s. 492). Genom att utforma informationen
efter patientens behov gällande visuell kommunikation kan det generera ett
utgångsläge för att skapa en förståelse hos patienten. Då det även ger användaren
ett underlag för att förstå informationen själv, kan det bidra till en självständighet.
Carlsson m.fl. skriver att strokepatienter med osynliga effekter som kognitiva
nedsättningar hade väldigt svårt att läsa böcker. Det berodde sällan på språkliga
problem, utan på grund av att de tappade tråden, inte orkade koncentrera sig och
glömde vad de hade läst (Carlsson 2007, s. 492). Det vill säga att det delvis var
utformningen och mängden av information som gjorde det svårt att läsa.
Informationsdesign är kort sagt ett sätt att kommunicera och utforma information
så att målgruppen förstår och kan ta till sig informationen.
I det nuvarande kunskapsläget finns det kunskap och teorier om effekterna och
förutsättningarna kring nedsatt kognition, samt kunskap om visuell
kommunikation och teorier om hur det fungerar kognitivt hos människan.
Problemet är saknaden av överlappningen mellan de ovanstående områdena. I det
här examensarbetet samlas kunskap och teorier utifrån tidigare nämnda områden,
kombinerat med empirisk data för att få fram en teori om hur visuell information
kan utformas för att underlätta inläsningen hos personer med kognitiva störningar.
Kognitivt nedsatta strokepatienter behöver hjälpmedel för att underlätta inläsning
av visuell information. Som informationsdesigner och illustratör är mitt bidrag
med det här arbetet att framställa hur information kan utformas för att underlätta
inläsningen hos kognitivt nedsatta strokepatienter.

1.2 Syfte
Syftet med arbetet är att utforma en manual för Strada, som en milt kognitivt
nedsatt strokepatient kan förstå och använda, åt organisationen SICS.

1.3 Frågeställning
På vilket sätt kan visuell information utformas för att underlätta inläsningen hos
strokepatienter med kognitiva nedsättningar?
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• Hur kan utformning och samspel mellan bild och text underlätta för
kognitivt nedsatt strokepatienter?

• Vilket manér är lättast för kognitivt nedsatta strokepatienter att förstå?
• Hur kan struktur och upplägg av information utformas för att underlätta
för strokepatienter med kognitiva nedsättningar?

1.4 Avgränsningar
Då en stroke kan påverka varje individ olika, kommer denna manual att rikta sig
till patienter som är så pass kognitivt kapabla att de kan förstå språk och visuell
kommunikation, men med vissa svårigheter och/eller reducerade förutsättningar:
milda kognitiva nedsättningar. Denna kompetens avgörs normalt i en utredning,
där patientens olika kapaciteter avgörs genom olika tester. Strada är utvecklat för
att kunna användas av människor med olika symptom av stroke. Då varje stroke
är individuell går det inte att göra en gestaltning som är anpassad efter varje
användares behov. Därför kommer utformningen utgå från att skapa en
inkluderande design, och bygga på de största och mest frekventa behoven utifrån
den lägsta behovsnivån hos en kognitiv nedsatt strokepatient.
Det utfördes många försök för att komma i kontakt med strokepatienter med
kognitiva nedsättningar. På grund av bland annat integritet fanns det inte
möjlighet till detta.
Denna studie avgränsas till strokepatienter mellan 50-75 år och som rehabiliteras
med hjälp av Strada. Detta är en avgränsning som SICS har gjort. Examensarbetet
är avgränsat till att inte behandla synliga nedsättningar som till exempel
förlamning i kroppsdelar.
Verktyget ska användas i Sverige, därför kommer manualen att vara på svenska.
På grund av tidsramen sker ingen fördjupning i problematik kring språkliga eller
kulturella skillnader hos slutanvändaren av Strada.
Gestaltningsförslaget utformas med en kombination av bild och text. Min
kompetens är huvudsakligen inom illustration därför kommer den primära
fokusen ligga på illustrationerna i manualen.
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2. Teorier
I detta kapitel redogörs de teorier som används i arbetet. Teorierna
är om kognition och kognitiva funktionsnedsättningar, riktlinjer för
artefakter till en kognitivt nedsatt användare, kognitiva
förutsättningar med ålder, gestaltningslagar, självförklarande
utformning, färg, färgkodning och pop out, kombination av bild och
text samt vinklar för igenkänning.
Informationen i detta kapitel har bland annat framkommit genom sökningar i olika
databaser, främst i Discovery. I sökandet av bland annat artiklar eller böcker på
databasen har ”peer review” alternativet används. Enlig Gustafsson m.fl. innebär
”peer review” att texterna har gått igenom en granskning av en vetenskaplig
kvalité utifrån specifika kriterier (Gustafsson m.fl. 2011, s. 37).
Det finns även information och teorier från källor som inte blivit granskade på
ovanstående sätt. Dessa källor är dock från kända författare eller institut som är
etablerade inom sina respektive områden. Utifrån detta gjordes en bedömning om
källan är trovärdig och relevant.

2.1 Kognition och kognitiva funktionsnedsättningar
Enligt Groome m.fl. är kognition en process av ett konstant flöde av information,
där informationen bearbetas på olika sätt. En hjärnskada kan begränsa
bearbetningen av information. Det kan skapas störningar som påverkar en eller
flera av faserna av bearbetningen, eller möjligtvis kapa länkarna mellan de olika
faserna (Groome m.fl. 2010, s. 29).
Groome m.fl. förklarar bearbetningen av visuell information genom att
exemplifiera processen av att räkna ut ”2 + 2”. Först måste mattetalet tränga in i
personens arbetsminne eller medvetande. Det sker genom att rikta
uppmärksamheten på den visuella presentationen av problemet. Groome m.fl.
beskriver riktningen av uppmärksamhet metaforiskt som en strålkastare. Genom
att rikta strålkastaren på en specifik spatial position kan bearbetningen av stimuli
fokuseras och förstärkas. Följt av detta inträffar en räkneoperation eller alternativt
framplockning av svaret från minnet. Sedan sker en formulering av respons, ”4”, i
till exempel skriftlig form (Groome m.fl. 2010, s. 114 & 122).
Lesniak m.fl. kritiserar tidigare undersökningar av kognitiva nedsättningar på
grund av stroke. De såg behovet av en större studie av strokepatienter med
undersökningar som täckte olika kognitiva områden. De utvärderade 200
personers kognitiva förmågor, andra veckan efter att de fått sin första stroke. 80
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personer utvärderades en gång till ett år senare. Resultatet av första
undersökningen redovisades på två sätt. Första sättet var procenten av 200
personer, vilket som sagt var antalet undersökningspersoner. Det andra sättet var
procenten av 80 personer. Detta för att kunna jämföra resultatet med siffrorna från
undersökningen vid uppföljningen ett år senare. I tabellen nedan, se figur 1, visas
procenten strokepatienter med reducerade kognitiva funktioner. Tillfälle 1 är i
andra veckan efter respektive patients stroke. Tillfälle 2 är ett år efter skadan
inträffade.
Kognitiv funktion

Tillfälle 1

Tillfälle 2

Uppmärksamhet

53.8%

53.75%

Språk

27.5%

16.25%

30%

36.25%

Exekutiva funktioner

18.8%

2.5%

Långtidsminne

13.8%

6.25%

Korttidsminne

Figur 1. Tabellen visar frekvensen av olika kognitiva nedsättningar
hos strokepatienter, vid två olika undersökningstillfällen.

Denna studie visade att uppmärksamheten var den kognitiva förmåga som
påverkades hos flest strokepatienter. Beskrivningen Groome m.fl. (2010) gav av
bearbetningsprocessen, se ovan, visade att uppmärksamhet och minne samspelar
för att bearbeta visuell information.
Enligt Lönner m.fl. kan förvärvad hjärnskada påverka arbetsminnets funktion.
Detta kan påverka till exempel simultankapaciteten, som är förmågan att växla
eller utföra flera uppgifter parallellt. Arbetsminnets kapacitet är begränsad, därför
måste användaren fokusera på det som är viktigt för stunden, samt utesluta
irrelevanta intryck (Lönner m.fl. 2014). Svensk skriver att en artefakt som är
anpassad för en kognitivt nedsatt användare bör avlägsna överflödig information
och skapa en begriplighet i designen (Svensk 2005, s. 5). Ware skriver att en
begriplig och framgångsrik design kan skapas genom att förstå de visuella
sökfrågor och kognitiva uppgifter som designen är avsedd att stödja. För att
förklara visuella sökfrågor bryter Ware ned begreppet visuellt tänkande till hur
uppmärksamheten driver ögonrörelser och justering av detektionen av mönster.
Dessa aktioner av uppmärksamhet är visuella sökfrågor. Ware tar upp ett exempel
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med en färgkodad karta av ett tunnelbanesystem. Då resenären har tidigare
erfarenheter av att hantera en karta och planera en resa, har hen redan den
kognitiva planen för att lösa problemet. Genom den schematiska utformningen
och färgkodning kan resenären söka sig fram genom en stor mängd information.
Resenären identifierar den avsedda destinationen, på till exempel den gröna
linjen. Genom att utföra en serie ögonrörelser spårar resenären den gröna linjen.
Denna uppmärksamhet kommer uppifrån och ned (Eng: top-down). Ware
beskriver detta som avsedda uppmärksamhetsprocesser som förstärker relevant
information. Resenärens neuroner som fokuserar på grön färg förstärks vilket
resulterar i att den gröna färgen på kartan skriker högre än de övriga färgerna.
Tack vare detta kan resenären lättare hitta och följa de gröna linjerna i kartan
(Ware 2008, s. 3-15).
Enligt Langdon och Waller skapar det visuella tänkandet en relation mellan objekt
och ikoner utifrån dess spatiala förhållande och position, till exempel vilket vrede
som hör till respektive platta på en spis. Det visuella tänkandet kan gruppera
objekt utifrån dess egenskaper som dess form, färg och spatiala förhållande
(Langdon & Waller 2015, s. 8-9). Norman skriver om naturlig kartläggning (Eng:
mapping) av kontroller för att generera omedelbar förståelse hos användaren.
Förhållanden mellan kontroller och dess resultat är lättast att förstå och lära sig
när det finns en logisk kartläggning. En artefakt blir användbar när objektets
möjliga aktioner är synliga och utnyttjar naturlig kartläggning. Till exempel en
tvådelad lampknapp, då är det mest logiskt att den högra knappen tänder den
högra delen av rummet (Norman 2013, s. 21-22).
Enligt Lönner m.fl. kan nedskriven information underlätta för personer med
nedsatt kognition. Då det kan finnas svårigheter kring att sålla ut vad som är
viktigt eller överflödigt i till exempel ett samtal. Med nedskriven information kan
användaren välja takten själv, och välja att kontrollera informationen upprepande
tills hen förstår. Det finns heller ingen risk för att informationen försvinner, som
det kan göra gällande till exempel muntlig kommunikation (Lönner m.fl. 2014).
Lönner m.fl. (2014) tar inte upp specifikt vilken form av information som beaktas
i sammanhanget, till exempel text eller bild. Men då poängen är att användarens
bearbetning underlättas av att få se över informationen i sin egen takt och flera
gånger, dras slutsatsen att informationsinläsningen kan underlättas i form av både
bild och text.

2.2 Riktlinjer för artefakter till kognitivt nedsatta användare
Nedan presenteras riktlinjer från Design av kognitiv assistans, skriven av Arne
Svensk från avdelningen för rehabiliteringsteknik hos Certec, som är en institution
för designvetenskap (Svensk 2001). Min Stroke är en bok som är skriven av en
hjärnforskare vid Harvard som heter Jill Bolte Taylor, som sammanlänkade sin
akademiska skolning med sina erfarenheter och insikter av sin egen stroke (Bolte
Taylor 2009).
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2.2.1 Design av kognitivt stöd
Svensk skriver om grundläggande direktiv för hur artefakter kan utformas för
användare med bland annat nedsatt kognitiv kapacitet (Svensk 2001, s. 39)
Svensk skriver att god design bör minska belastningen på användarens minne. Om
ett händelseförlopp i en uppgift är för långt, finns det en risk att den kognitivt
nedsatta användaren glömmer bort och missar vissa moment i processen. Det går
att underlätta för användaren genom att vägleda och utforma processen på ett sätt
att användaren inte behöver hålla förloppet i huvudet (Svensk 2001, s. 50). Svensk
definierar inte vad som klassas som för långt i detta sammanhang. Poängen tolkas
vara att stegen i en process eller ett händelseförlopp bör presenteras i ett långsamt
tempo och förse användaren med en möjlighet att endast hantera ett steg i taget.
Även människor utan kognitiva svårigheter kan ha svårt att hålla för stor mängd
information i minnet. Enligt Ware håller människans arbetsminne chunks, som är
segment av visuell eller verbal information endast så pass länge det krävs för att
stödja pågående kognitiva processer. Segmenten kan trigga påföljande
ögonrörelser eller kognitiva planer för nästa operation (Ware 2008, s. 114-115).
Enligt Vidén bör kognitivt nedsatta personer instrueras med ett moment i taget.
Om personen utsätts för en för stor mängd information finns en risk att
informationen inte tas in eller att hen fastnar i situationen. Detta exemplifieras
med instruktionen ”tryck på den röda knappen, och vänd på den blå spaken”.
Denna mening kan leda till att en kognitivt nedsatt person fastar i den första
uppgiften med knappen, och inte kommer förbi den första halvan av instruktionen.
Det blir för många moment att utföra på en gång (Vidén, Intervju 17 april 2016).
Detta exempel visar tydligt vad som kan klassas som för långt i ett sammanhang
där en kognitivt nedsatt person ska utföra uppgifter utifrån en instruktion. Det är
även viktigt med ett större sammanhang som visar hur olika delar hör ihop.
Annars kan det vara svårt att motivera varför en händelse eller steg bör
genomföras (Svensk 2001, s. 40).
Användare med kognitiva nedsättningar kan sakna pusselbitar som krävs för en
komplett förståelse. Människors förförståelse kan dessutom variera. Utifrån detta
är det viktigt att skapa en naturlig sammankoppling av informationen. Detta kan
vara till exempel hissknappar i en hiss. Hissen rör sig vertikalt, därför bör
hissknappar också placeras vertikalt med knappen för bottenvåningen längst ned
och knappen för högsta våningen högst upp (Svensk 2001, s. 48-49). Detta är
även ett exempel på mapping, som nämndes ovan. En naturlig förståelse kan även
skapas med till exempel färgkonventioner; rött är kopplat till fara och varningar.
Det kan vara svårt för en kognitivt nedsatt användare att tolka ett budskap på det
avsedda sättet, om meddelandet har en dubbeltydig utformning, genom att till
exempel bestrida konventioner (Svensk 2001, s. 49). Då rött står för fara, kan det
vara svårt för en kognitivt nedsatt person att tolka röda lappar på billiga varor med
den dubbeltydiga texten ”extrapris” på det avsedda sättet. Det hade varit
föredragande med gröna prislappar med texten ”ständigt låga priser” istället. Det
är även fördelaktigt för den kognitivt nedsatta personen om designen bygger på
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igenkännande istället för fria associationer (Svensk 2001, s. 49-50). Konventioner
gäller dock för alla människor, inte endast för kognitivt nedsatta personer. Men
utifrån det sistnämnda exemplet förtydligas det att de är tvetydigheten i sig som
skapar svårigheter för personer med kognitiva nedsättningar, som människor med
full kognitiv kapacitet kan överse och möjligtvis inte uppfattar.
Det går att underlätta för användaren genom att skapa en standardisering i de
symboler och funktioner som används. Om användaren lär sig funktionerna en
gång i en viss situation, kan kunskapen även appliceras i andra sammanhang
(Svensk 2001, s. 48). En trygghet hos användaren kan skapas genom att ge hen en
möjlighet att förutse förloppet och skapa en kontinuitet och en struktur i
artefakten (Svensk 2001, s. 40). Osäkerhet hos användaren kan reduceras med en
precision i utformningen. Detta kan genereras genom att bland annat undvika
svävande begrepp som kan vara svåra att definiera som till exempel lagom,
ljummen, efter behag, en nypa eller liknande. Istället för att använda luddiga och
varierande begrepp, kan användaren förses med kognitiva konturer. Vilket innebär
relativt entydiga begrepp, som fasta skalor och doseringar. Svensk tar även upp
vikten av riktmärken. Ofta är det inte aktiviteten som är problemet för
användaren, utan omgivningens oförmåga att uttrycka sig. Svensk exemplifierar
med meningen ”Vi ses vid biografen ikväll”, och hur den saknar riktmärken som
tid och plats. Meningen kunde förtydligas med ”på trappan utanför biografen kl.
19.00” (Svensk 2001, 50-51).

2.2.2 En hjärnforskares erfarenhet av en stroke
Bolte Taylor skriver om de saker hon behövde mest under återhämtningen av sin
stroke. Det är bland annat ett direkt tilltal och att inte bli talad över huvudet.
Utgångspunkten för kommunikation och information bör vara att den kognitivt
nedsatta strokepatienten har låga förkunskaper (Bolte Taylor 2009, s. 188-190).
Detta förklaras djupare: för att förstå A till C, måste först A, B, och sist C
presenteras. Det vill säga en logisk utveckling av informationen steg för steg.
(Bolte Taylor 2009, s. 102). Alla aktiviteter bör gås igenom steg för steg, med
små delmål. Samt ha en förklaring av nästa steg eller nivå för att ge något att
sträva efter, en målbild (Bolte Taylor 2009, s. 188-190).
Vid lärande av nya saker, går det att använda pedagogik från barnböcker, samt ge
möjligheten för att härma rörelser och steg (Bolte Taylor 2009, s. 188-190). För
att förstå information behövs tydlig kommunikation i långsamt tempo. Det kan
vara svårt att förstå information på en gång, på grund av bland annat
bakgrundsbrus, därför behövs möjlighet till upprepningar. Bolte Taylor beskriver
ansträngningen för att förstå information till att försöka höra vad någon säger i
telefonen när det är dålig förbindelse, samt frestelsen av att lägga på luren vid
frustration och otålighet (Bolte Taylor 2009, s. 85). Bolte Taylor skriver om
nyckelord, och hur hon använde och upprepade dem vid bearbetning av
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information (Bolte Taylor 2009, s. 86). Det kan även vara svårt att urskilja gränser
mellan olika föremål och former (Bolte Taylor 2009, s. 88).

2.3 Förutsättningar relaterade med ålder
En referensgrupp användes för att utforska förutsättningarna för användaren av
manualen. Detta gjordes för att komma så nära användaren som möjligt, utifrån de
begränsningarna som fanns. Dessa begränsningar var bland annat integriteten och
tystnadsplikten inom vården som resulterade i en begränsad kontakt med
användaren, som är strokepatienter.
Det finns förutsättningar som tillkommer med åldern. Referensgruppen är mellan
åldern 50 och 75 år, det vill säga inom slutanvändarens åldersspann. Persad och
Langdon skriver att ögats struktur och funktion försämras. Konsekvenser av detta
kan vara bland annat suddig syn och minskad känslighet för kontrast.
Färgblindhet är oftast medfött, men förmågan att se skillnad mellan blått och
grönt kan bli svårare med åldern. Det visuella synfältet kan minskas, antingen från
mitten av synfältet eller från de yttre kanterna i periferin (Persad & Langdon
2015, s. 3, 8).
Persad och Langdon skriver om det centrala och periferiska synfältet. När det
centrala synfältet reduceras kan det minska förmågan att se detaljer, till exempel
vid läsning. Människor som drabbats av detta använder ofta periferin för att
kompensera. Förmågan att uppfatta skärpa och kontraster nedsätts. En nedsättning
i periferiska synfältet leder till tunnelsyn, och kan påverka mobiliteten. Persad och
Langdon tar upp ett exempel med en biljettautomat som har en utspridd layout.
De gjorde om gränssnittet, och utformade stegen med en konsekvens och skapade
en relation mellan aktionerna, för att skapa en användaranpassad design (Persad &
Langdon 2015, s. 8). Bild finns under rubriken Visual Functions, Usable visual
field: http://www.inclusivedesigntoolkit.com. Hämtad: 10/ 4 – 2016 kl. 17:30.
Groome m.fl. skriver att det är ett accepterat faktum att äldre personer ofta har ett
försämrat minne. Det brukar inte bli märkbart förrän i åldern 65-70 år (Groome
m.fl. 2010, s. 280). Marcusson m.fl. skriver att de är det episodiska långtidsminnet
som påverkas mest med åldern. Vilket är människans förmåga att ta in ny
information och hålla kvar den längre än ett par sekunder. Reducerat episodiskt
minne kan även leda till nedsatt förmåga till problemlösning. Djupt inlärda
färdigheter, som att spela ett gammalt pianostycke, bevaras i det implicita minnet
och påverkas inte av ålder (Marcusson 1997, s. 24-25).

2.4 Gestaltningslagar
Tidigare redogjordes innebörden av uppmärksamhet som gick uppifrån och ned,
se 2.1. Motsatsen till detta är information som uppmärksammas nedifrån och upp
(Eng: bottom-up). Vilket driver generering av mönster bestående av bland annat
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färg, form eller struktur. Det går att organisera olika element för att skapa mönster
genom att bland annat gruppera eller skilja objekt åt. Detta kallas för
gestaltpsykologi. Ware säger att förståelse över detta är kritiskt vid organisering
av information (Ware 2008, s. 9-10). Eriksson beskriver gestaltpsykologi som
lagar som styr människans helhetsseende (Eriksson 2009, s. 61-62).
Enligt Eriksson innebär närhetslagen människans förmåga att se vad som hör ihop
och vad som är åtskilt, utifrån avstånd och närhet mellan objekt. Genom att
placera ett antal objekt nära eller långt ifrån varandra kan visuella grupperingar
skapas. Likhetslagen innebär att objekt som liknar varandra uppfattas som att de
hör ihop eller hör till en enhetlighet. Genom att göra vissa objekt lika till utseende
eller form kan grupperingar skapas. Genom att organisera objekt efter
slutenhetslagen och konturlagen, kan till exempel likhetslagen hävas. Trots att
objekten kan vara grupperade genom att de ser lika ut, kan nya grupperingar
skapas genom att linjer kan framkalla sammanhållna ytor. Den gemensamma
rörelsens lag och färgsymbolik innebär att objekts uppställning kan påverka
människans uppfattning av bilden. Objekt som rör sig åt samma håll kan tolkas
som en grupp. Det går att skapa rörelse i bild genom att förlänga objekten eller
placera objekten på en osynlig linje. Färger kan användas för att framhäva,
förtydliga eller uppmärksamma innehåll i bilden (Eriksson 2009, s. 62-66).

2.5 Självförklarande utformning
Ware skriver att kognitiv affordance innebär en möjlighet till handling. Han tar
upp ett exempel med hur en dators gränssnitt kan ha knappar, som användaren
metaforiskt kan klicka på med muspekaren. Kognitiv affordance handlar om att
länka perception och aktion (Ware 2008, s. 100-102). Enligt Norman är
affordance förhållandet mellan ett objekt som möjliggör interaktion och en person
(Norman 2013, s. 11). Holsanova förklarar affordance genom att exemplifiera hur
ett dörrhandtag inbjuder till olika typer av handlingar. Denna teori kan även
tillämpas på interaktion med text. Affordance i text kan inbjuda till interaktion
med bland annat skrift, rubriker, bilder och grafiska medel. Genom funktionella
mönster och principer kan en struktur i texten skapas, som läsaren kan känna igen
(Holsanova 2010, s. 90-91). Svensk definierar affordance som en självförklarande
utformning, som ger tydliga ledtrådar som visar hur artefakten är avsedd att
användas (Svensk 2001, s. 48). Detta kallar Norman för signifiers, till exempel
texten ”push” på dörrar (Norman 2013, s. 14). Ovanstående teorier syn på
affordance är olika. I arbetet ses manualen i sin helhet som det interaktiva objektet
en person möter, enligt Norman (2013). Struktur och mönster skapar en
affordance i manualens utformning som visar hur manualen ska användas, enligt
Holsanova (2010) och Svensk (2001). Alternativt signifiers enligt Norman (2013).
Ju mer en person utför en aktivitet, desto mindre kognitiv belastande blir det. En
person som är ovan att skriva på ett tangentbord på en dator måste anstränga sig
och ständigt leta efter rätt tangenter. En van person lägger ingen tanke på
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tangenterna, och skriver automatiskt (Ware 2008, s. 177-178). Detta sker när ett
nätverk med nervceller aktiveras av yttre stimuli. Nästa gång nätverket aktiveras,
behöver det ännu mindre stimuli för att just det nätverket ska reagera. Detta kallar
Bolte Taylor för tankemönsterloopar (Bolte Taylor 2009, s. 39). Betraktarens
visuella sökning grundas i dess tidigare erfarenheter. Vid läsning av en tidning
skannas oftast rubriker och bilder först. Det skapas visuella sökningsmönster som
lagras i minnet, och används vid läsning av liknande material. Dessa mönster
anpassas dock efter det betraktaren ser för tillfället (Ware 2008, s. 37). Ware
skriver om övervägningen av användarens kognitiva belastning vid en ny design.
Om en design är familjär eller klassiskt utformad vet användaren i princip hur den
fungerar. En ny, innovativ utformning kan ta flera månader att lära sig, innan den
uppnår sin avsedda effektivitet (Ware 2008, s. 178).

2.6 Färg, färgkodning och pop out
Enligt Ivarsson kan en kognitivt nedsatt person ha minskad orienteringsförmåga.
Men det går att underlätta förståelsen av riktningar med enkla bilder i
kombination med pilar (Ivarsson, Intervju 4 maj 2016). Ware skriver om pilar och
riktningar. Ett entydigt sätt att skapa en riktning i pilen är att variera färgen längs
pilens linje. Genom att ge änden på linjen samma färg som bakgrunden, skapas en
upplevelse av att riktningen på pilen är åt det håll där utstående färgen är.
Riktning som skapats med denna färgteknik, dominerade i jämförelse med
riktningar som endast skapades med form vid tester (Ware 2004, s. 201).
Ware skriver att färgens viktigaste funktion är att dela in information i kategorier,
vilket kallas för färgkodning. Färgen till ett färgkodningssystem måste vara
distinkt för att underlätta visuell sökning, och logisk för att skapa en koppling
mellan informationen och ämnet. Det rekommenderade antalet färger är mellan 6
och 12 stycken. Ware rekommenderar att först välja unika färger: rött, blått, grönt
och gult. Följt av färger som har relativt konsekventa namn: lila, orange, brunt,
grått och rosa (Ware 2008, s. 77). Färgerna i färgkodning bör finnas på större ytor.
Ju större yta de är på, desto lättare är det att urskilja färgen (Ware 2004, s. 125126).
För en effektiv visuell sökning bör färgkodningen inte överröstas av andra pop out
effekter, färgobjekt eller bakgrunder i materialet (Ware 2008, s. 77). Pop out är
element som står ut från mängden, som betraktaren inte kan undvika att
uppmärksamma. En stark pop out effekt skapas när ett objekt har ett annat
utseende än övriga objekt som ser likadana ut. Faktorer som kan skapa pop out är
färg, storlek, rörelse, orientering och djup (Ware 2008, s. 27-29).
Ware tar upp semantiskt djupseende. Om designern vet vad läsaren ska
uppmärksamma, kan detta vara väldigt effektivt att skapa en oskärpa på allt
förutom den information som ska lyftas fram för att få informationen att sticka ut.
(Ware 2004, s. 156- 157). Enligt Ivarsson kan en pop out effekt i form av till
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exempel färg tillämpas på den information som den kognitivt nedsatta personen är
avsedd att uppfatta och förstå (Ivarsson, Intervju 4 maj 2016).

2.7 Kombination av bild och text
Enligt Vidén ger en kombination av text och bild en större chans för förståelse hos
en kognitiv nedsatt person, då det kopplar in fler sinnen. Om personen inte förstår
texten kan hen rikta sig till bilden, och tvärtom (Vidén, Intervju 17 april 2016).
Holsanova skriver om hur kombinationen av bild och text kan användas för att
uppnå olika syften. Kombinationen kan till exempel styra och begränsa
tolkningsutrymmet (Holsanova 2010, s. 53). För lärande ändamål rekommenderas
att bild och text uttrycker liknande och redundant information, då det ofta
genererar en djupare förståelse hos läsaren. Holsanova påpekar dock att oavsett på
vilket sätt text och bild används, så bör uttrycken bidra till syftet av budskapet och
stämma överens innehållsmässigt (Holsanova 2010, s. 53-54). Holsanova skriver
om texten och bildens olika styrkor, och hur de kan användas för att skapa
multimodala texter. Språk lämpas för till exempel kvantifiering, eller semantiska
relationer som orsak-följd eller problem-lösning. Bild kan användas för att
konkretion och identifikation, visa spatiala relationer, eller klarlägga föremåls
utseende, storlek eller läge samt generera en överblick (Holsanova 2010, s. 141).

2.8 Vinklar för igenkänning
Holsanova skriver att en monteringsmanual kan instruera läsaren med en sekvens
av bilder som bör leda till en korrekt ordningsföljd av handlingar. Detta är möjligt
tack vare läsarens förmåga till igenkänning av objekt. Avbildningen av objekten
uttrycker spatiala förhållanden, samt visar objektets utseende, storlek, läge och
funktion (Holsanova 2010, s. 44-45). Ware skriver att det finns väldigt stora,
individuella skillnader i förmågan att kunna uppfatta och manipulera
tredimensionella objekt. När ett objekt består av olika delar, är presentationen av
kopplingen mellan komponenterna väsentlig (Ware 2008, s. 110). Förmågan att
känna igen objekt sker genom ett samarbete mellan information från objektet samt
information från minnet (Nyberg 2002, s. 43). Ware skriver att ett objekts
viktigaste särdrag förvaras kognitivt på ett sätt som bevarar information som
orienteringen av hörn och kanter, färg eller textur, för att objekten sedan ska
kunna sökas efter och identifieras (Ware 2004, s. 227). Objektinformationen kan
även variera på grund av att positionen av objektet/ betraktaren förändras, en
variation i belysning/ skuggning i olika situationer, eller omgivning. Den vinkel
betraktaren ser objektet i först, bevaras i minnesrepresentationen av objektet. Om
det är en väldigt annorlunda vinkel nästa gång betraktaren ser objektet, är det
svårare och tar längre tid att matcha minnesinformationen (Nyberg 2002, s. 43).
Personer med nedsatt kognitiv förmåga kan dessutom ha svårt att generalisera
mellan olika situationer. Det kan vara svårt att känna igen något som setts eller
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använts tidigare, om det inte finns en stark konsekvens och standardisering i
uttrycket (Svensk 2005, s. 6).
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3. Metod
I detta kapitel redogörs de metoder som används i arbetet. Dessa är
omvärldsanalys, intervju, användartest och scenarion. Även etiskt
övervägande och metodkritik presenteras.
Enligt Holme och Solvang kännetecknas kvantitativa metoder som strukturerade
undersökningar som går på bredden. Fördelen med sådana metoder är att de kan
förklara olika företeelser och generalisera. Kvalitativa undersökningar utgörs
istället på djupet. Dessa metoder strävar efter en helhetsbild och en ökad och
djupare förståelse för det som undersöks (Holme & Solvang 1997, s. 87-88).
Utifrån detta och ämnet, valdes kvalitativa metoder, då dess främsta syfte är att
forma en djupgående förståelse och uppfattning av slutanvändarens behov.

3.1 Omvärldsanalys
Genf och Laurent beskriver en omvärldsanalys som en systematisk process
bestående av bevakning och analys av omvärldsinformation som kan generera i
strategiska slutsatser (Genf & Laurent 2014, s. 11). Utifrån detta utförs analyser
av manualer till likartade system som Strada. I detta fall utifrån Erikssons (2009)
analysmodell för en ikonisk analys. En ikonologisk analys består av tre steg:
innehållsbeskrivning, analys och tolkning genom kontextapplicering (Eriksson
2009, s. 67).
Utan en beskrivning, går det inte att analysera och tolka bildens innehåll. Genom
att beskriva bilden definieras dess olika element och bildinnehållet framträder
tydligare då det måste formuleras med ord. Sedan analyseras innehållet. En analys
kan utföras med bland annat en formanalys eller en stilanalys. En stilanalys,
innebär att ange vilken stil eller manér materialet är utformat i, i relation till vissa
tidsepoker eller konstnärer (Eriksson 2009, s. 66-67). Då manualer är utformade
från innehållet och inte utifrån konstnären eller i detta fall designern, valdes en
formanalys som metod. Enligt Eriksson innebär en formanalys att fokusera på
bildens komposition, samt färg, material och materialbehandling. Det tredje steget
innebär att sätta bilden i ett större sammanhang; den kontext som materialet ska
användas i. Utifrån det genomförs en tolkning (Eriksson 2009, s. 67-68).
Med denna metod analyseras manualerna till Xbox 360 Kinect och Wii Sports.

3.2 Intervju
Samtliga intervjuer började med en introduktion till arbetet samt hur
informationen från respektive intervju skulle användas och publiceras. Enligt
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Holme och Solvang är detta ett sätt att skapa tillit mellan den som intervjuar och
undersökningspersonen. Det är även en förutsättning för att situationen ska
fungera, och bli en kunskapsutvecklande, medvetengörande och engagerad
process (Holme & Solvang 1997, s. 105). Respondenten informerades om dess
rätt till bland annat tystnadsplikt, och rätt att avbryta och återkalla sitt samtycke
när som helst under eller efter intervjun. Samtycke för att spela in intervjun
lämnades också. Se bilaga #1 för att se samtyckesblad.
Holme och Solvang skriver att alla människor präglas av värderingar och synsätt,
det är omöjligt att vara objektiv. Därför är det viktigt att ha en saklighet och
öppenhet vid framställning av information (Holme & Solvang 1997, s. 337). Efter
respektive intervju, skickades därför den bearbetade, skriftliga slutversionen av
samtalet till intervjupersonen för att se till att dess åsikter framställdes på rätt sätt.
Enligt Holme och Solvang är valet av personer som ska intervjuas väsentligt.
Valet av intervjupersoner bör göras utifrån undersökningens utgångspunkt och
syfte (Holme & Solvang 1997, s. 101).

3.2.1 Urval av respondenter
En intervju via samtal genomfördes med ordförande för en del av Västmanlands
strokeförening, Tommy Bergh, som även blivit drabbad av en stroke. Denna
intervju utfördes för att få en närmare förståelse av strokepatienters behov.
Anders Vidén är en specialiserad sjuksköterska inom äldrevård och psykiatri. Han
har bland annat jobbat med att utbilda andra inom vården om stroke. Denna
intervju genomfördes för att få en djupare bild av kognitivt nedsatta
strokepatienter och deras förutsättningar ur ett akademiskt perspektiv. Anders
Vidén är för övrigt min pappa. Det kan självfallet påverka resultatet av metoden,
vilket är anledningen till att detta uppmärksammas: för att skapa en transparens i
arbetet. Intervjun med Vidén utgjordes efter samma kriterier som de övriga
intervjuerna. Intervjun utfördes i form av ett samtal.
Ann Ivarsson är en legitimerad arbetsterapeut på Köpingssjukhus på
rehabiliteringsenheten för strokepatienter. Köpings sjukhus har blivit utnämnd till
bäst i Sverige på strokerehabilitering, två år i rad av Riksstroke. Intervjun utfördes
för att få en sakkunnig persons kunskapsdjup inom ämnet, som är i ständig
kontakt med strokepatienter, som är den slutliga användaren av manualen.
Intervjun utfördes via mail.

3.3 Användartest
Norman skriver att ett användartest bör testas på en grupp människor som
responderar så likartat som slutanvändaren som möjligt (Norman 2013, s. 228).
Då det inte fanns möjlighet att testa designen på den slutliga användaren, testas
den på en referensgrupp, som är personer mellan 50 och 75 år. Vid val av
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respondenter är målet att få en så pass stor spridning som möjligt i ålder och kön.
Norman säger även att testpersonerna bör få testa prototypen i en så pass realistisk
situation som möjligt, som liknar den avsedda situationen för artefakten. Om
objektet är menat att användas av endast en person, bör den testas på en person åt
gången (Norman 2013, s. 228). Varje test utfördes med en respondent åt gången.
Respondenten informeras om möjligheten till anonymitet eller tystnadsplikt, samt
hur informationen ska användas och att arbetet ska publiceras i en offentlig
databas. Efter lämnat samtycke, får respondenten en introduktion av projektet,
samt en förklaring av vad Strada är. Respondenten får veta hur testen ska utföras,
och varför. Det förklaras att fokus ligger på manualens funktionalitet och
utformning, och inte på respondentens färdigheter av hantering av manualer.
Totalt tre manualer testas. Manualen till Xbox Kinect, Wii Sports och en prototyp
av Strada manualen. Detta för att kunna jämföra funktionaliteten i de olika
utformningarna av manualerna. För att testa de olika manualerna, får
respondenten olika uppgifter. De uppmanas till att tänka högt medan de skulle
utföra uppgiften.

3.4 Scenario
Wikberg Nilsson m.fl. beskriver ett scenario som en historia om användaren i en
viss situation. Det kan antingen beskriva en befintlig användarinteraktion eller en
framtida, ideal användarinteraktion. Scenarier kan bland annat användas för att
beskriva lösningen för att få en bättre förståelse över hur den fungerar, genom att
tänka sig in i användarens interaktion och utvärdera den (Wikberg Nilsson m.fl.
2015, s. 141). Utifrån detta skapades två scenarion för att möjliggöra en teoretisk
interaktion med en potentiell användare för Strada, för att visa hur manualens
utformning anpassats efter den slutliga användarens förutsättningar.
Scenarierna har skapats av Anders Vidén som är en legitimerad sjuksköterska som
är specialistutbildad i äldrevård och psykiatri, har strokekompetensbevis, och har
utbildat andra på rehab och korttidsboende inom kommunen. Han har arbetat över
25 år inom vård och omsorg i olika verksamheter inom landstinget och
kommunen.
Vidén hittar på två personer, med ålder, arbetsbakgrund och speciella
förutsättningar. Respektive person har drabbats av någon sorts stroke. Vidén
beskriver slaganfallen och hur de påverkat personerna. Jag kan ställa frågor till
Vidén för att komplettera informationen, med sådant som inte framgick i
fallbeskrivningen. Till exempel om en person hade någon typ av synnedsättning.
All information om respektive scenario sammanställdes i ett dokument. Vidén tar
besluten angående vilken skada och effekter som personerna har, för att göra det
så realistiskt som möjligt. Detta för att jag inte ska ta besluten och skapa ett
drömscenario.
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Vidén valdes till att göra dessa scenarion, på grund av den nämnda familjariteten
sedan innan. Detta för att diskussioner och många följdfrågor skulle kunna uppstå.

3.5 Etiskt övervägande
Enligt Gustafsson m.fl. är etik en teori för moral. Det är en medveten, motiverad
och reflekterad moral som formuleras och framställs som ett system. En väsentlig
del av forskningsetik är behandlingen av medverkande personer, till exempel test
eller intervjupersoner (Gustafsson m.fl. 2011, s. 15).
Holme och Solvang skriver att vissa teman kan vara svåra att prata om i en
intervju. Det är till exempel svårare att få en person att prata om sin psykiska
hälsa eller ohälsa än om vad hen gör på sin fritid (Holme & Solvang 1997, s. 106).
Den enda direkta kontakten med en person med stroke var med intervjupersonen
Tommy Bergh. Han valdes för att han är ordförande för en del av
strokeföreningen, vilket innebär att han talar ofta om stroke och vad det innebär
inför olika människor. Tack vare detta gjordes bedömningen att Bergh kunde
berätta om sin stroke utan att negativa effekter skulle inflekteras.

3.6 Metodkritik
Vid användartest på referensgrupp får testpersonerna specifika uppgifter.
Formuleringen av frågorna och användningen av specifika ord, samt
ordningsföljden av frågorna kan påverka resultatet. Vilken manual som
respondenten får testa varieras för att det inte ska bli en avgörande faktor i testen,
samt för att testen inte ska ta för lång tid och trötta ut personen innan samtliga
uppgifter och frågor utförts. Det finns dock en risk för att testpersonen lär sig hur
de ska gå till väga för att hitta information i den första manualen, vilket kan
påverka resultatet i sökningen i Strada manualen. Om varje person endast testades
med en manual istället för två, hade resultaten haft en större trovärdighet då
ordningen eller urvalet av manualer inte hade varit lika avgörande för resultaten.
Om ett användartest utförts på slutanvändaren istället för på en referensgrupp
hade andra resultat kunnat uppstå. Då hade resultaten konkret kunnat visa om
gestaltningen fungerade eller inte.
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4. Empiriskt resultat
Nedan presenteras resultat av omvärldsanalys, intervjuer,
användartest och scenarion.

4.1 Resultat av omvärldsanalys
Nedan följer sammanfattningar av analyserna av manualerna till Xbox 360 Kinect
och Wii Sport. Sammanfattningarna tar upp de huvudsakliga dragen av analysen.
För att läsa de kompletta analyserna, se bilaga #2 och #3. Objekten valdes ut efter
dess relevans och avsedda bidrag till utformningen av manualen till Strada. Xbox
360 Kinect och Wii Sports är system som fungerar på liknande sätt som Strada:
med en sensor. Analyserna syftar till att ta upp exempel på struktur och layout,
samt hur rörelse och steg kan utformas i en manual. Analyserna innefattar inte de
sidor i Xbox 360 kinect och Wii Sport manualerna som tar upp garantier och
copyright eller liknande. Ett antal sidor har även valts bort för att undvika
upprepning. Det vill säga att det skett ett urval för att fokusera på de delar som har
en relevans för utformningen av Strada manualen.

4.1.1 Xbox 360 Kinect manual
Det är dåliga marginaler i layouten. Sidorna innehåller en väldigt stor variation av
mängd information. Det finns ingen tydlig struktur i presentationen av infon.
Rubriker underlättar navigeringen i manualen, innehållsförteckningen visar dock
endast ett urval av rubriker. Manualen har ingen konsekvens i användningen av
linjetjocklek i dess illustrationer. Pilarna i bilderna ser olika ut, och dess
användning och utformning är ologisk, och ibland missvisande. Komponenter i
bilderna är utformade efter olika perspektiv. Informationen i bilderna är inte
motsvarande till informationen i texten, gällande till exempel mått. Då bilder och
text inte förmedlar samma sak, kan slutsatsen dras att viss information kan
försummas.
Bild visas inte på grund av upphovsrättsmässiga skäl. Se Handbok och garanti för
Xbox Kinect-sensorn genom länken: https://support.xbox.com/sv-SE/xbox360/console/manual-specs. Hämtad 15/4 – 2016 kl. 10:10.
Jag sammanfattar analysen i fem punkter utifrån min tolkning av analysen, som
bidrar till utformningen av Stradas manual:
•

En innehållsförteckning kan vara funktionellt och smidig om den visar
manualens alla delar.
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•

En balans kan skapas i upplägget genom att ha ungefär lika stor mängd
information på varje sida.

•

Goda marginaler och en genomgående struktur i layout kan undvika en
känsla av rörighet i manualen.

•

Tydliga rubriker kan underlätta för att hitta information i sidorna.

•

Undvik förvirring eller misstag genom att ha samma information i text och
bild.

4.1.2 Wii Sports manual
Manualen använder färger i bilder och rubriker, vilket ger ett glatt intryck. Det är
många bilder och underrubriker. Rubrikerna och underrubrikerna är tydliga och
bidrar till en översikt. Men då de olika komponenterna är utspridda är det dock
svårt att se läsordningen och vilka stycken som ska läsas först.
Det finns ingen konsekvens i bildernas storlekar och format. Det finns fyra olika
manér på bilderna; foto, symboler, linjebilder och endast fyllnadsfärg.
Linjebilderna och bilderna med fyllnadsfärg kombineras även på olika sätt. Vissa
knappar av kontrollen är urklippta och tagna ur sin kontext. Vilket gör det svårt att
förstå sammanhanget. Pilar används för att visa rörelser och riktningar i bilderna.
Bilderna som visar rörelser är dock olika. Ibland visar de början av en rörelse och
ibland slutpositionen. Pilarna som visar riktningar kan vara svåra att förstå, då det
kan saknas logik i utformningen.
Bild visas inte på grund av upphovsrättsmässiga skäl. Se Wii Sports manual
genom länken:
https://www.nintendo.com/consumer/gameslist/manuals/Wii_Wii_Sports.pdf.
Hämtad 1/5 – 2016 kl. 17:16.
Jag sammanfattar analysen i sex punkter utifrån min tolkning av analysen, som
bidrar till designen av Stradas manual:
•

Skapa ett enhetligt uttryck genom att undvika kombinationen av fler olika
manér.

•

Gör en tydlig hierarki eller läsordning, för visa läsaren vad hen är avsedd
att läsa eller uppmärksamma.

•

Färger kan användas för att framhäva en till exempel rubriker, samtidigt
som det ger ett gladare intryck.

•

Objekt som är urklippta ur sin kontext kan vara svåra att förstå.

•

Saknaden av konsekvens i storlek på bilder och texter kan skapa ett rörigt
intryck.
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•

Använd inte pilar som en dekoration. Om pilen ska visa en rörelse, se till
att de har en logisk följning av ett rörelsemönster.

4.2 Resultat av intervjuer
Nedan finns essensen av intervjuer som genomfördes med strokeföreningens
ordförande Tommy Bergh, specialiserade sjuksköterskan Anders Vidén och
arbetsterapeuten Ann Ivarsson. Kompletta sammanställningar av respektive
intervju går att läsa under bilaga #4, bilaga #5 och bilaga #6. Intervjuerna bidrog
med nya infallsvinklar och information, samt bekräftade teorier och forskning
som använts i arbetet.

4.2.1 Sammanfattning av intervjuer
Ju fler sinnen som kopplas in, desto större chans är det att skapa en förståelse för
patienten. En kombination av text och bild rekommenderas. Om patienten inte
förstår texten, kan hen titta på bilden och tvärtom. Ännu bättre skulle det vara att
inkludera en röst, som kan läsa texten eller ge respons på andra sätt. Det kan även
vara bra att använda objekt och sådant som patienten känner igen. Ju fler sinnen,
eller minnen du kopplar på desto lättar att få fram ett namn eller komma ihåg.
Gällande bild och text samstämmer detta med Holsanovas (2010) teorier om bild
och text i lärande syften, se 2.7. Igenkänning av objekt sker genom ett samarbete
mellan minne och objektets information, se 2.8. Vilket också samstämmer med
det som står ovan.
Bilderna bör vara tydliga med distinkta linjer, utan skuggor och med få detaljer.
Text bör vara i stora storlekar, och i samma typsnitt. Texten får inte vara snirklig
eller ha skuggningar. Färg kan användas för att lyfta fram den information
patienten avses uppfatta och förstå. Färg kan även vara en hjälp vid
minnesträning, för att stärka och framhäva information i kommunikationen.
Samstämmer med pop out för uppmärksammande av information, se 2.6. Det kan
vara svårt att orientera sig i rummet, förstå riktningar eller höger och vänster. Det
kan hjälpa med bilder som hållningspunkter, eller enkla bilder med pilar. Det är
viktigt med en översikt. Vilket samspelar med Svensks (2001) teorier om ett
större sammanhang, se 2.2.1. Urklipp i bilder kan leda till att patienten tappar
kopplingen och inte vet var objektet i fråga finns i helhetsperspektivet.
Personer med kognitiva störningar ska inte utsättas för allt för mycket fakta på en
gång. Det kan bli svårt för personen att ta till sig informationen. Manualen bör
presentera informationen lugnt och sansat, genom att ta ett steg i taget. Det måste
vara korta meningar med en instruktion åt gången: I rätt ordning som patienten
ska utföra uppgifterna. Det ska vara ”Städa ditt rum”, ”Gå sen och lägg dig”. Inte
information som ”Gå och lägg dig när du har städat ditt rum”. Patienten bör få se
över informationen i sin egen takt, och få möjlighet att se över den utifrån dess
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egna behov. Detta stämmer överens med det Bolte Taylor (2009) och Svensk
(2001) säger i 2.2.1 och 2.2.2.
Ett nedsatt arbetsminne kan underlättas med förenklade bilder med få detaljer, till
en början. Röriga bilder med för mycket färger och element kan bli för mycket att
bearbeta för en person med en kognitiv nedsättning. I en bild med en bil bör det
till exempel inte vara en parkering i bakgrunden eller andra faktorer som kan
skapa flera olika intryck samtidigt. Därför är det viktigt att hålla det avskalat och
fokuserat. Även Svensk (2005) säger att överflödig information bör avlägsnas, se
2.1.

4.3 Resultat av användartest
Här redogörs resultaten från testen av Xbox Kinect och Wii Sports. Testresultaten
av prototypen av Strada manualen redogörs under kapitlet Gestaltning, se 5.
Testperson 1 är en kvinna som är 73 år, och testperson 2 är en man som är 51 år.
Nedan sammanställs essensen av det som framkom från testen med respektive
testperson. Det går att läsa testens frågor och svar i sin helhet, samt analys under
bilaga #7 och bilaga #8.

4.3.1 Testperson 1: Xbox Kinect
Till en början bläddrar testperson 1 igenom hela manualen för att hitta svar på de
uppgifter hon fått. Hon bläddrar ometodiskt fram och tillbaka och ser över
rubriker och bilder för att hitta informationen hon söker. Efter halva testet,
stängde hon manualen och såg att det fanns en innehållsförteckning. Efter det
återgick hon till innehållsförteckningen inför varje uppgift.
Hon utgår främst från informationen i bilderna, även om hon läser annan eller mer
utförlig information i texten. Om hon inte hittar ett svar i manualen, chansar hon
utifrån sin bästa förmåga. Hon hade svårt att orientera sig i manualen, och hitta
rätt information. Hon kunde ofta bläddra till den sida som hade informationen
som behövdes, men om infon inte fanns i bilder eller under stora huvudrubriker
missade hon oftast informationen. Hon lyckades med 4 av 10 uppgifter.
Hon ansåg själv att manualen var tydlig och hade stora fina bilder. Hon tyckte att
texten syntes bra, men att det var rätt mycket text. Åsikterna hos testperson 1 och
vad som visas i testet är väldigt olika. Orsakerna till hennes utförande relaterar till
resultatet av min analys, se 4.1.1.

4.3.2 Testperson 2: Wii Sports
Testperson 2 bläddrar tills han hittar rätt sida, och skummar igenom sidan tills han
reagerar på relevanta rubriker eller bilder. Han ser över bilderna och läser texten
till bilderna och vad han ska göra för att till exempel kasta ett bowlingklot. Han
noterar sist att han ska hålla in eller släppa vissa knappar på kontrollen när klotet
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ska kastas, information som endast fanns i liten text placerad i bilderna. Han
berättar enkelt innehållet med egna ord, han uttrycker sig endast verbalt. Han
hittar informationen relativt enkelt genom manualen. Testperson 2 klarar 5 av 6
uppgifter.
Testperson 2 tycker att personerna i bilderna är otydliga med endast skuggor av
personer. Han tycker att manualen överlag är relativt lättförståelig, men rörig.
Bilderna är utformade på olika sätt, det finns pilar överallt. Om man inte läser
texten förstår man inte informationen. Texten har olika storlek, typsnitt och färg
vilket han tycker bidrar till att manualen känns rörig. Vilket är liknande av
resultatet av min analys, se 4.1.2.

4.4 Resultat av scenarion
Respektive fall finns under bilaga #9 och bilaga #10. Där går det att läsa om
sceario 1: Erik Lundberg, 67 år. Samt scenario 2: Tomas Holmgren, 75 år. I
fallbeskrivningarna står det om respektive persons bakgrund och förutsättningar,
samt om deras skada och dess konsekvenser. I scenariot diskuteras hur manualens
utformning anpassats efter deras behov och förutsättningar.
Framtagandet och appliceringen av dessa scenarier resulterade i framkomsten av
faktorer som inte reflekterats över tidigare. Ett exempel är scenario 2: Tomas.
Hans stroke ledde till impressiv afasi, vilket resulterade i att han inte kunde förstå
talat språk. Systemet har en berättarröst som säger till användaren vart hen ska stå
vid start av en övning. Det vill säga via verbalt språk. Innan utförandet av denna
metod löd texten i steget ”Startposition: en röst från skärmen berättar vart och hur
du ska stå”. Efter fallet då denna brist uppmärksammats lyder texten ”Stå i
cirkelns mitt. En röst från skärmen hjälper dig att ställa dig rätt”. Genom att ändra
texten till den sistnämnda versionen, kan Tomas både se på bilden eller läsa
texten, och se att han ska stå mitt i cirkeln. Den tidigare versionen konstaterade
endast att han skulle stå i startposition, men förklarade inte vad det innebar och
överlämnade den delen till berättarrösten.
Genom scenarierna gick det även att se hur faktorer gällande ålder som togs upp i
2.3 hanterades. Då testpersonerna från referensgruppen inte hade eller inte var
medvetna om de hade till exempel minskad förmåga att se färg eller reducerat
synfält, tillät dessa scenarion en möjlighet till att diskutera anpassningen av
manualens utformning utefter nedsättningar som inflekterats innan slaganfallet.
I avsnitt 2.2.3 redogörs olika effekter av åldrandet. För att kompensera för en
reducerad förmåga att se skärpa är det en stor storlek på texten och
illustrationerna, både Tomas och Erik var närsynta och använde läsglasögon. För
att skapa starka kontraster användes primärt svart text på vit bakgrund, med
undantag för nyckelord som är i färg och i fet stil. Innehållsförteckningen och en
sida ur kapitlet Övningar testades i en simulator för att se hur en person med
reducerad förmåga till att se kontraster och färg samt reducerat synfält, ser
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manualen. Simulatorn finns på hemsidan för Inclusive Design Toolkit (Inclusive
Design Toolkit, 2015), som nämnts tidigare. Simulationerna gjordes för att
kontrollera färger och kontraster, samt reducerat synfält, för att se om
informationen syns torts potentiella nedsättningar. Färgernas valörer har anpassats
till att vara distinkta och urskiljbara, trots färgreducering, se figur 3 och 7. Detta
för att flikarnas funktion och färgkodningen ska fungera trots färgreducering.
Manualens viktigaste information är placerad i mitten på varje sida, för att
kompensera för ett reducerat synfält i periferin, se figur 4 och 8. Då Tomas
förmåga att se kontraster är nedsatt får han sämre förutsättningar gällande läsning
då det inte blir lika stor skillnad mellan bokstäverna och bakgrunden. Då bilderna
har fyllnadsfärger och inte endast linjer, är det lättare att urskilja objekten i
bilderna, se figur 5 och 9.

Innan uppstart

s. 1

Uppstart

s. 5

Navigering

s. 9

ehållsförteckningen:

rna visar antalet
varje kapitel.

anualen:

nterna längst ned på sidan
antaltet steg i kapitlet.
fyllda rutan visar vilket
du utför.

Startsida

s. 15

Övningar

s. 19

Inställningar

s. 25

Avsluta

s. 29

Figur 2. Innehållsförteckning:
Original

Figur 3. Innehållsförteckning:
Nedsatt förmåga att se färg.

Figur 4. Innehållsförteckning:
Reducerat synfält i periferin.

Figur 5. Innehållsförteckning:
Reducerad förmåga att se kontraster
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Figur 6. Övningar: Original

Figur 7. Övningar: Nedsatt
förmåga att se färg.

Figur 8. Övningar: Reducerat
synfält i periferin.

Figur 9. Övningar: Reducerad
förmåga att se kontraster

Då båda fallen hade koncentrationssvårigheter och lätt blev trötta, kunde valet av
ett steg/sida argumenteras för. Vanligtvis finns det en stor mängd element och
steg per sida i en manual, se 4.1.1 eller 4.1.2. Men då Stradas manual endast har
ett steg per sida, behöver inte Erik och Tomas anstränga sig för att stänga ute
irrelevanta intryck, de kan fokusera på enbart en sida i taget. Som det står i
teoridelen är uppmärksamheten och arbetsminnet de funktioner som påverkas
oftast av en stroke. En reducering av arbetsminnet kan leda till ett behov av att
koncentrera sig för att fokusera på vad som är viktigt samt för att stänga ute
irrelevanta intryck, se teoridel 2.1. Genom att ta ett steg per sida reduceras
behovet av att utesluta intryck, jämfört med om det hade varit flera steg per sida.
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Detta är menat till att underlätta de kognitiva processerna, genom att begränsa
möjligheten till visuella intryck i varje uppslag.
Eriks problematik med stora mängder text underlättas av de korta texterna i
manualen. Då Erik förstår bilder lättare än text för tillfället, kan han utgå från
bilderna och kan komplettera med texten. Nyckelorden som har en pop out effekt
i form av färg och form, se 2.6, uppmärksammar den viktigaste informationen i
texten.
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5. Gestaltning
Här redogörs resultatet från användartest med en prototyp av Strada
manualen. Här kopplas även framtagningen av gestaltningsförslaget
till teori och empirisk data. Gestaltningens utformning utgår även
från min kompetens som informationsdesigner och illustratör.

5.1 Skisser och utkast
Medan jag läste om kognition och försökte förstå mig på ett helt nytt
ämnesområde, började idéer till ett utkast formas. Utifrån intervjuer, teori och
kunskap jag samlat började jag att skissa. Först skissade jag upp alla steg som
skulle finnas i manualen. På det sättet kunde jag få en bild över hur många steg

Figur 10. Skisser A4: steg och upplägg

som behövdes, samt testa olika ordningar på informationen. Sedan överförde jag
skisserna till ett digitalt format. Jag gjorde de första tre stegen till linjebilder och
testade olika layout alternativ. Jag gjorde bilderna i ett enkelt linjemanér först, då
det krävde minst arbete, samt kunde ge en tydligare föreställning av hur resultatet
skulle kunna bli. Till en början hade varje sida tre stycken steg, precis som
skisserna. Vilket är totalt sex stycken instruktioner eller utföranden per uppslag.
Första versionen var i A4 format, se figur 11. Om användaren av manualen hade
haft full kognitiv kapacitet, hade resultatet blivit liknande till version 1 gällande
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både manér och layout. Men för en användare som har kognitiva nedsättningar
kan denna sida innehålla för många element och uppgifter. Detta grundas på att
både Vidén (Intervju, 17 april 2016) och Ivarsson (Intervju, 4 maj 2016) säger att
en person med kognitiva nedsättningar endast bör presenteras för en instruktion
eller utförande i taget, se 4.2.1.

Figur 11. A4 med tre steg/ sida.

Figur 12. A5 med ett steg/ sida.

För att fokusera och urskilja varje utförande mer, minskades antalet steg per sida.
Efter att ha skalat ned ännu mer, blev det slutligen ett steg per sida, se figur 12.
För att få manualen i en mer lätthanterlig storlek blev formatet A5. Med ett steg
per sida, ökade sidantalet markant jämfört med om det hade vart tre steg per sida.

5.2 Manér
För att komma fram till vilket manér manualen skulle utformas i, gjordes först
olika manér av ett likadant motiv. Dessa bilder gjordes tidigt i processen; innan
korrekta referensbilder tagits av systemet. Då syftet med bilderna var att testa
olika manér, översågs den möjligtvis felaktiga återgivningen av systemet. Varje
bild visades även i gråskala. De olika bildstilarna visades för samtliga
intervjupersoner. Större bilder finns i bilaga #11.
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Figur 13. Manér 1.

Figur 14. Manér 2.

Figur 15. Manér 3.

Figur 16. Manér 4.

Bergh rekommenderade manér 2 eller 3 för manualen, då de var enkla men inte
för avskalade (Bergh 2016, intervju), se figur 14 och 15. Vidén ansåg att manér 2
skulle vara lättast för en kognitivt nedsatt person att bearbeta, då det var avskalat
och fokuserat (Vidén 2016, intervju), se figur 14. Ivarsson ansåg att bilderna bör
ha distinkta linjer och få detaljer, samt inte ha några skuggningar. Hon
rekommenderade manér 2 utifrån nämnda punkter (Ivarsson 2016, intervju), se
figur 14. Enligt Bolte Taylor (2009) kan det vara svårt för kognitivt nedsatta
personer att urskilja gränser mellan olika föremål och former, se avsnitt 2.2.2.
Persad och Langdon (2015) skriver att äldre personer även kan ha en reducerad
förmåga att uppfatta kontraster och skärpa, se avsnitt 2.3. Manér 1 uteslöts för att
bilderna skulle få fyllningsfärger och underlätta för användaren att se vart olika
objekt börjar och slutar samt skapa en kontrast från det vita pappret. Utifrån detta
och samtliga intervjupersoners rekommendationer valdes manér 2 som
utgångspunkt vid utformande av manualen, se figur 14.
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5.3 Resultat av användartest
Här redogörs resultaten från testen av prototypen av Strada, samt förbättringar för
utformningen av manualen.
Testperson 1 är en kvinna på 73 år, och testperson 2 är en man som är 51 år. Här
sammanställs essensen av testen med respektive testperson. Helheten av testen,
med dess frågor och svar samt analys går att läsa under bilaga #12 och bilaga #13.

5.3.1 Testperson 1: Strada
Testperson 1 noterade innehållsförteckningen på en gång och
dess färger, se figur 17. Hon använder den oftast som
utgångspunkt för att hitta svaren på uppgifterna. När hon
bläddrat till rätt sida hittar hon rätt information snabbt. Hon
kunde ofta utgå från det uppslag hon var på och bläddra lite
åt olika håll, innan hon återgick till innehållsförteckningen.

Förberedelser

s. 1

Uppstart

s. 5

Navigering

s. 9

Startsida

s. 15

Hon kunde fundera över vissa ord eller begrepp och dess
s. 19
Övningar
innebörd. Hon bläddrade emellan sidorna flera gånger för att
få en översikt och se över informationen. Hon härmade
s. 25
Inställningar
personens rörelser eller positioner i bilderna, se figur 18. Hon
noterade inte fyrkanterna i nedre hörnet som visade vilket
s. 29
Avsluta
steg hon befann sig på i respektive kapitel, förr än hon fick
frågan om vad de betydde. När hon skulle hitta hur systemet
Figur 17. Prototyp:
startades, såg hon ordet Startsida i innehållsförteckningen
Innehållsförteckning
och bläddrade dit. Informationen fanns under kapitlet
Uppstart. När hon skulle berätta hur man avslutade systemet sa hon att hon först
skulle logga ut och sedan stänga av, se figur 19. Hon klarar 13 av 15 uppgifter.
FÖRBEREDELSER

Ha kroppsnära klädsel.

2

Figur 18. Prototyp:
Möjlighet till att härma rörelser.

Figur 19. Prototyp:
Avsluta systemet
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Figur 20. Prototyp:
Sidan till frågan om kön & ålder

Hon tyckte själv att manualen hade stora bilder och stor text, och var lätt att lära
sig. Hon tyckte att det var enkel att förstå då den visade hur hon skulle göra utan
stora mängder text. Hon ansåg att personen i bilderna kunde vara både en man
eller kvinna, runt 60 år, se figur 20.

5.3.2 Testperson 2: Strada
Testperson 2 utgick konstant från innehållsförteckningen. Han skummar igenom
orden i förteckningen och bläddrar till den givna sidan och hittar snabbt
informationen. Om han inte förstår, ser han över informationen en gång till.
Testperson 2 valde också att logga ut först, innan han skulle stänga av systemet.
När han skulle starta en specifik övning, bläddrade han till Startsida utifrån
innehållsförteckningen. Där valde han Spela, som skulle starta alla övningar. När
han förklarar informationen härmar han rörelserna i bilderna. Testperson 2
funderade även över vissa uttryck, som mätare eller navigering. Testperson 2
klarade 14 av 15 uppgifter.
Testperson 2 tyckte att manualen var tjock i storleken och att det var en del att
bläddra i, man han förstod själv syftet med det. Han tyckte ändå att den var
lättöverskådlig, och var lätt att hitta i med en bra innehållsförteckning. Texten
ansågs vara lättläst, och påminde om en barnbok. Det var väldigt enkelt med ett
utförande per sida med tydliga instruktioner. Testperson 2 ansåg att personen i
bilderna skulle kunna vara både antingen en man eller en kvinna, på ca 55 år.

5.3.3 Förbättringar till Strada manualen
Av detta test framkom det att texten behöver omformuleras. Då
texten formulerats så kort som möjligt, kan det ha lett till
bortfall av information. Därför ska detta ses över, för att se om
de går att göra det tydligare. Även olika ordval som önskad
funktion, för att undvika luddiga begrepp, se 2.2.1.
Förklaringen av mätare ska justeras, då den verkar vara svårt
att förstå. Istället för att lyfta ut mätaren ur kontext, ska den
istället visas så som den ser ut systemets skärm, se figur 21.
Detta för att undvika urklipp och skapa en översikt, se 2.2.1
och 4.2.1. Rubrikerna för kapitlen kan behöva ändras, då till
exempel ordet start finns i flera av dem vilket kan göra
alternativen mindre distinkta. Detta kan även bero på att
uppgiften innehöll ordet start, utifrån detta kan testpersonerna
sökt efter det ordet. Detta är en brist i testet.

Mätaren laddas när
din hand är stilla.
13

Figur 21. Prototyp:
Mätare för navigering

En större möjlighet till en översikt skulle kunna främja interaktionen och göra det
lättare att hitta. Här uppstod tanken om flikar till manualen. Testperson 1 hade
svårt att komma ihåg vilket kapitel hon var på, och vad de fanns för kapitel när
hon läste i manualen, samt vad hon letade efter. Det skulle även kunna underlätta
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om det fanns information i början som förklarade systemet och vad det är. Det var
svårt för testperson 1 att förstå och greppa hur systemet fungerade. Detta skulle
kunna göra det svårare att förstå informationen i manualen.

5.4 Layout och upplägg
Övervägandet mellan färre sidor med mer info per sida eller många sidor med
mindre info per sida avgjordes i testen, se 5.3. Testperson 2, som var 51 år, tyckte
att det var väldigt mycket att bläddra i. Han klarade majoriteten av uppgifterna, i
både Strada prototypen och Wii Sports. Testperson 1 som var 73 år, hade
svårigheter att hitta avsedd information, även om hon befann sig på rätt sida i
Xbox Kinect manualen. I Strada prototypen kunde hon lätt hitta informationen
som söktes, när hon befann sig på rätt sida. För testperson 1 underlättade det med
endast lite information per sida, då hon inte behövde söka efter informationen när
hon befann sig på rätt sida. Testperson 1 sökningsresultat förbättrades markant
med Strada manualen jämfört med sökningen i Xbox Kinect manualen. Hos
testperson 2 var resultaten på liknande nivå, i båda manualerna. Då manualen
utformas efter den lägsta behovsnivån, har slutversionen en uppgift per sida.
Bergh, som själv överlevt en stroke, berättade om vikten av att personen själv
måste få ta in information utifrån sina egna behov och att personen måste få ta sin
egen tid och själv bestämma takten (Bergh, Intervju 18 april 2016). Detta bidrog
också till beslutet att endast ha en uppgift per sida. Användaren kan i egen takt
bearbeta ett steg i taget, och när hen är nöjd, byta sida. Hen utsätts endast för
intryck som är relevanta just för det steg hen utför för stunden, se 4.4.
Varje steg presenteras i den ordning de ska utföras. Detta gäller även för
upplägget av kapitlen i manualen. I del 2.2.1 står det om en naturlig
sammankoppling av information. Detta exemplifieras med en hiss och dess
knappar. Knappen för den översta våningen är placerad högst upp, och den
nedersta längst ned. Denna princip, fast i presentationsordning har applicerats i
manualen. Upplägget tar upp innehållet i den ordning som användaren av
manualen kan väntas behöva det, förutsatt att användaren läser manualen vid
första mötet med systemet. Ivarsson (Intervju, 4 maj 2016) instämmer även om
detta: en instruktion åt gången, i den ordning de ska utföras, se 4.2.1.
I teoridelen, se 2.2.1, togs det upp att det är viktigt att visa hur olika steg eller
delar hör ihop i ett större sammanhang för att motivera varför olika steg ska
genomföras. Inför varje kapitel finns det en
Innan uppstart
sida med kapitelnamnet, samt en kort
sammanfattning av kapitlet och dess delar, se
figur 22. I första kapitlet, innan uppstart, står
Här finns tips för hur du kan
underlätta för sensorn att
det att kapitlet innehåller tips som
spåra dina rörelser.
användaren kan utföra för att underlätta
spårningen av rörelser för sensorn. Detta ger
Figur 22. Större sammanhang
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1

Ha kropp

användaren även en motivering till varför stegen bör utföras.
Minnet påverkas med åldern, främst förmågan att ta in ny information och behålla
den längre än några sekunder, se 2.3. För att underlätta för minnet och skapa en
översikt finns det små kvadrater längst ned på varje sida i de olika kapitlen. Det är
en ruta för varje steg i kapitlet. Det steg som utgörs är markerat. Denna
komponent används även för att skapa en förutsägbarhet och kontinuitet i
manualen, se 2.2.1. Det finns även en förklaring för fyrkanterna och hur de funkar
i början av manualen, på sidan bredvid innehållsförteckningen. Där förklaras även
att användaren kan använda flikarna för att enkelt bläddra till avsett kapitel. Detta
då kognitivt nedsatta strokepatienter kan ha låga förkunskaper, se 2.2.2.
Innehållsförteckningen och flikarna ger en översikt för manualen som helhet.
Sammanfattningarna på första sidan av varje kapitel och rutorna i nedre kant av
sidan ger en översikt för respektive kapitel.
Utformningen av manualen är delvis inspirerat av en telefonkatalog, med färgade
sidor men med utstående flikar. Upplägget med en innehållsförteckning och
ordningen av informationen är något som återkommer i utformning av manualer.
Valet att utforma manualen på ett klassiskt sätt gällande struktur, var för att
undvika de kognitiva ansträngningarna som sker när en person ska lära sig något
nytt, se 2.5.

5.5 Bild och text
Bild och text uttrycker liknande information. Vilket rekommenderas för lärande
syften, se 2.7. Enligt Vidén (Intervju, 17 april 2016) finns det större chans för en
kognitivt nedsatt person att förstå information, om den förmedlas i både text och
bild. På det sättet kan användaren rikta sig till texten om hen inte förstår bilden
eller tvärtom, se 4.2.1. Bolte Taylor (2009) rekommenderade användning av
pedagogik i barnböcker, för kognitivt nedsatta personer, se 2.2.2. Teorier om
pedagogik har inte utforskats djupare i detta arbete. Testperson 2 tyckte dock att
prototypen av Strada manualen påminde om en barnbok, då sidorna i manualen
har stora bilder och endast en eller två meningar per sida, se 5.3.2.

5.6 Färgkodning och pop out
Baserat på Wares (2004) rekommendationer för färg till färgkodning, gjordes ett
urval av färger, se 2.6. De rekommenderade färgerna testades i en simulator för att
kontrollera hur reducerade kontraster och färgblindhet påverkade färgerna. Färgen
orange och blå korrigerades för att skapa en större valörskillnad vid reducerad
förmåga att se färg, då grön och orange hade väldigt lika färg, samt blå och lila.
Efter urval och mindre korrigeringar framtogs sju stycken färger till
färgkodningen, se figur 23 och 24.
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Figur 23. Urval av färger.

Figur 24. Färgerna i simulator för färgblindhet.

Varje färg markerar ett kapitel i manualen. De olika kapitlen grupperas enligt
likhetslagen, se 2.4. Färgsymbolik används för att markera det aktiva eller det som
omnämns på sidan, se 2.4. Detta för att skapa en pop out effekt och hjälpa
användaren att uppmärksamma avsedd information. Om det inte är något aktivt
som sker i sidan, där användaren ombeds att göra något, används opacitet för pop
out, se figur 25. Detta för att hjälpa användaren med att utesluta irrelevanta
intryck, och underlätta de kognitiva processerna, se 2.1.
I manualens första kapitel om förberedelser innan uppstart, finns illustrationer
med en ”inte” symbol, se figur 26. Utifrån tidigare erfarenheter hos de flesta
människor borde denna symbol vara röd. I trafiken eller i varningssammanhang
där denna symbol ofta används är den vanligen röd. Utifrån hur färg har används i
resten av manualen, skulle det gå emot färgkodningen. Som det nämnts tidigare
används kapitlets färg för att framhäva information i bilden. I övriga bilder i
manualen används respektive kapitels färg konsekvent till detta. Valet att inte
använda rött till symbolen skulle kunna leda till att slutanvändaren kanske inte
associerar informationen lika snabbt. Valet att behålla den grå färgen förstärks

Figur 25. Vitt block med opacitet över irrelevant
information. Samt ändrad förklaring och
presentation av markör, utifrån förbättringar i
5.2.3, se figur 21.
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Figur 26. Symbol och färgkonventioner.

även då Svensk (2001) säger att det är bättre för en kognitivt nedsatt person att
designen utgår från igenkännande istället för associationer. Samt vikten av en
standardisering i symboler och funktioner, se 2.2.1. Den grå färgen valdes därför
även för att inte bryta den konsekventa användningen och förutsägbarheten av
färgen, och därmed bryta mönstret och riskera att skapa en osäkerhet hos
användaren. Den starka konsekvensen i manualen syftar även till att skapa ett
mönster hos användaren, så kallade tankemönsterloopar som Bolte Taylor (2009)
beskriver det, se 2.5. Genom att lära sig att det går lättare att hitta och
uppmärksamma information genom färg i ett kapitel, syftar det till att användaren
ska kunna applicera principen i nästa kapitel också.
För att följa konventioner har uppstart fått färgen grön och avsluta har fått färgen
röd, se 2.2.1.

5.7 Rörelser och steg
I alla bilder där användaren ska göra något, finns en
person i bilden, se figur 27. Där det endast
informeras om till exempel spela funktionen, är det
en bild på skärmen. Detta gjordes för att skapa en
genomgående röd tråd av när användaren av
manualen väntas göra något. Vid en uppgift visas
hela personen i bilden, och dess gester. Bolte Taylor
(2009) skrev att användaren bör få en möjlighet att
härma rörelser och steg, se kapitel 2.2.2. Genom att
visa den gest eller position användaren ska utföra,
får hen se ett exempel på hur hen ska göra.
Alternativt istället för att endast ha en bild av
skärmen, utan användaren. Vid användartesten
härmade samtliga testpersoner bilderna med de
gester som visades, se 5.3.1 och 5.3.2.
I figur 27 har personen ett rosa rörelsemönster från
Figur 27. Person i bilden, samt
sin hand. Utifrån Wares (2004) teorier om att skapa
rosa rörelsemönster.
en riktning genom att variera färgen längs pilens
linje, se 2.6, gjordes den rosa rörelseindikatorn i
denna bild för att skapa en känsla av rörelse. En likadan rosa indikator lades till på
markören på skärmen i bilden, som flyttas utifrån användarens handrörelser.
Genom att både personens hand och markören har en likadan indikator av rörelse,
rör de sig åt samma håll och visuellt grupperas enligt den gemensamma rörelsens
lag och även likhetslagen då de ser likadana ut, se 2.4. Övriga pilar i manualen
också utformas utifrån Wares (2004) teorier om variation av färg.
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5.8 Vinklar
Kognitivt nedsatta personer kan ha svårt att känna igen något som mötts tidigare,
om det saknas en stark konsekvens i uttrycket, se 2.8. Utifrån det finns endast två
vinklar i bilderna i manualen: skärmen rakt framifrån eller skärmen och personen
snett uppifrån, se figur 28. Enligt Nyberg (2002) sparas vinkeln betraktaren ser ett
objekt i första gången i minnesrepresentationen av föremålet. Om vinkel sedan
ändras drastiskt, tar det längre tid och blir det svårare för betraktaren att matcha
minnesinformationen, se 2.8. Det första uppslaget i manualen innehåller bilder
med båda vinklarna. Vilket syftar till att göra användaren bekant med vinklarna. I
uppslaget förklaras systemet kortfattat, för att skapa en grundförståelse, innan hen
läser i manualen. Behovet av detta framkom från användartesten, då testperson 1
hade svårt att greppa konceptet av hur systemet fungerar, 5.3.1.

Figur 28. Begränsning av vinklar.

5.9 Text
Utifrån hur Bolte Taylor (2009) använde nyckelord och upprepade dem vid
bearbetning av information, se 2.2.2, framhävdes nyckelord i texten i varje
utförande. Nyckelorden har en annan färg än den övriga texten, nämligen
respektive kapitels färg. Då orden med färg har lägre kontraster än den övriga
svarta texten, gjordes nyckelorden feta. På det sättet sticker även nyckelorden ut
vid färgreducering. Då det är en så pass stor storlek på texten finns det ingen
märkbar negativ effekt på läsbarheten av den feta texten.
Meningarna formulerades så korta och direkta som möjligt. Då informationen
presenteras nedbrutet i små steg, behövdes sällan längre meningar. Utifrån
användartesten framkom det att vissa meningar eller begrepp var svåra att förstå
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direkt. Det fanns även en osäkerhet av vad varje kapitel innehöll, då det endast
fanns en rubrik i innehållsförteckningen. Detta ledde till att testpersonen ofta
bläddrade igenom ett helt kapitel för att ta reda på vad de innehöll, se 5.3.1.
Utifrån det lades en kort sammanfattning av respektive kapitels innehåll till på
varje kapitelsida, som nämnts tidigare.
När testpersonerna fick uppgiften att stänga av systemet valde samtliga
testpersoner först att logga ut innan de stängde av systemet, se 5.3.1 och 5.3.2. Då
användaren inte måste logga ut innan hen stänger av förtydligades syftet och
innebörden av logga ut funktionen. Texten ändrades från ”Vid val av logga ut,
loggas du ut som användare” till ”Vid val av logga ut, kan en annan användare
logga in efter dig”. Flera liknande ändringar utfördes i texten på manualen.
Ivarsson rekommenderade text i stor storlek, i samma typsnitt som inte är snirkligt
(Ivarsson, Intervju 4 maj 2016). All text i manualen består av ett typsnitt:
Verdana. Typsnittet valdes för att det är avskalat och lätt att läsa, samt stämmer in
under Ivarssons (Intervju, 4 maj 2016) rekommendationer. Texten i manualen har
tre storlekar. Kapitelrubrikerna är 30, brödtexten har storleken 24 och mindre text
som sammanfattningar eller sidnummer har storleken 18. De stora
punktstorlekarna valdes som tidigare nämnt utifrån förutsättningar relaterat med
ålder, till exempel nedsatt syn, se 2.3.
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6. Slutsats
Syftet med arbetet var att skapa en manual som en kognitivt nedsatt strokepatient
kan förstå och använda. För att ta reda på huvudfrågan: ”På vilket sätt kan visuell
information utformas för att underlätta inläsningen hos strokepatienter med
kognitiva nedsättningar?” samlades först teorier och kunskap om hur kognitiva
nedsättningar påverkar visuell kommunikation. Detta för att ta reda på
förutsättningarna hos användaren, och på så sätt utreda hur manualen kunde
utformas för att underlätta inläsningen av bild och text. Utöver huvudfrågan
ställdes tre stycken underfrågor om hur utformning och samspel mellan bild och
text, samt manér och struktur kan underlätta inläsning av information för en
kognitivt nedsatt strokepatient. Nedan sammanfattas teori och empirisk data från
kapitel 2 och 4 som sattes samman i kapitel 5, för att kort besvara frågorna.
När bild och text förmedlar samma information finns det en större chans för att
skapa en förståelse. Korta och specifika meningar, som tar upp en uppgift åt
gången kan hjälpa kognitivt nedsatta strokepatienter. Informationen bör
presenteras steg för steg, i en logisk ordning i nedbrutna moment. Kognitivt
nedsatta strokepatienter kan ha svårt att utgöra början och slut av objekt.
Avskalade bilder med distinkta linjer och fyllning kan göra det lättare för
bearbetning av innehållet. För kognitivt nedsatta strokepatienter är igenkänning
att föredra istället för associationer. Igenkänning kan uppnås med en konsekvens
och begränsning i användning av olika vinklar och uttryck i bilder. En
självförklarande design kan skapas med struktur och mönster. Funktioner som kan
anses vara självförklarande bör dock klargöras då kognitivt nedsatta
strokepatienter kan ha låga förkunskaper. Genom färg och pop out kan
arbetsminnet underlättas, då det kan rikta personens uppmärksamhet mot avsedd
information. Färg kan även användas för att organisera information.
Mängden information kan vara avgörande för att informationen ska kunna nå en
kognitivt nedsatt strokepatient. Vid presentation av flera instruktioner samtidigt,
kan hen fasta eller få svårigheter med att bearbeta informationen. Med ett steg i
taget behöver den kognitivt nedsatta strokepatienten endast bearbeta den
information som är relevant för stunden. Detta underlättar arbetsminnet då hen
inte behöver fokusera på att utesluta irrelevanta intryck. Strokepatienten får en
chans att bearbeta informationen utifrån sitt eget tempo. Varje steg kan ses över
repetitivt tills en förståelse skapats. Kognitivt nedsatta personer bör även få en
tydlig översikt för att visa hur olika steg hör ihop.
Storlek på text, färgval och layout bör även vara anpassat för förutsättningar
relaterade med ålder. Med till exempel en stor punktstorlek på text, i ett avskalat
typsnitt. Färger som är urskiljbara vid reducering av kontrast och färg. Samt en
layout som utgår från ett reducerat synfält.
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7. Diskussion
Manualen är utformad utefter en ”lägsta nivå”. Med detta menas att manualen är
utformad efter milt kognitivt nedsatta personers förutsättningar, men det innebär
inte att människor som har full kognitiv kapacitet får svårare att läsa manualen.
Gestaltningen är utformad på ett sätt som ska underlätta bearbetningen av
informationen. Slutsatsen ovan tar upp hur utformning av visuell information kan
underlätta inläsningen för en kognitivt nedsatt person. Flera av ovanstående
exempel gäller även för människor med full kognitiv kapacitet. Det går dock att
urskilja flera val i designprocessen som påvisar att manualen är utformad utefter
en kognitivt nedsatt strokepatient, och inte endast är en väldigt tydlig manual. För
en person med full kognitiv kapacitet gör det antagligen ingen skillnad
funktionsmässigt om linjebilderna har fyllningsfärg eller inte. Då en kognitivt
nedsatt person kan ha svårt att urskilja former och se vart de börjar och slutar, kan
det göra skillnad för dem, se 2.2.2. Det som skulle kunna försvåra för en person
med full kapacitet och underlätta för en kognitivt nedsatt person är upplägget av
manualen; antalet sidor med ett utförande per sida. Då det är en stor mängd sidor
med endast ett steg per sida, skulle det kunna leda till en frustration eller känsla av
dumförklarande hos personen med full kognitiv kapacitet. Medan hos en kognitivt
nedsatt person tillåter utformningen hen att endast bearbeta en liten mängd
information i taget, och underlättar för arbetsminnet och uteslutning av irrelevanta
intryck, se 2.1. Valet att göra ”inte symbolen” grå istället för röd, är också något
som skulle kunna underlätta för en kognitivt nedsatt person då en stark
konsekvens kvarstår och det bygger på igenkännande istället för associationer. En
person med full kognitiv kapacitet kan istället bli skeptisk till varför symbolen
inte är röd, då hen antagligen associerar till bland annat trafikskyltar. Det liknar
principen med att extraprislappar oftast är röda, se 2.2.1. Ovanstående exempel
bygger på att personen med full kognitiv kapacitet har liknande förutsättningar
som testperson 2. Testperson 1 som också har full kognitiv kapacitet underlättades
av manualens upplägg, då hon hade dåligt minne och hon inte hanterat manualer
tidigare och var därför väldigt ovan vid att söka information. Detta påvisar även
syftet med att anpassa designen efter den lägsta behovsnivån.
Utöver ovanstående exempel finns det endast element som kan tyckas vara
övertydliga, som till exempel fyrkanterna i botten som ger en översikt av stegen,
eller förklaringen för hur de samt flikarna fungerar i början. Denna förklaring är
även något som inte skulle finnas i manualen om den slutliga användaren inte var
kognitivt nedsatt. För en kognitivt nedsatt person kan det förtydliga eller
uppmärksamma funktionen. Men det gör förmodligen ingen skillnad för en person
med full kognitiv kapacitet.
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Arbetet har gått ut på att skapa en gestaltning som inkluderar så många användare
som möjligt, och därför har det funnits ett fokus på förutsättningarna kring nedsatt
kognition hos strokepatienter. Det går dock inte att säga att manualen fungerar för
alla milt kognitivt nedsatta strokepatienter. Oavsett hur gestaltningen hade
utformats finns det individuella förutsättningar hos varje strokepatient, som min
gestaltning inte kan motsvara. Om manualen skulle fungera för varje strokepatient
med en mild kognitiv nedsättning, skulle den behöva designas utifrån varje
individ eller utifrån mindre grupper med liknande symptom. Manualen har
utformats utifrån begreppet Inclusive design, vilket innebär att inkludera så många
användare som möjligt i designen genom att anpassa utformningen efter den
lägsta nivån inom kapacitet och behov, se 1.1. Det vill säga utan att
individanpassa designen. Genom manualens utformning kan människor med en
mild kognitiv nedsättning få förutsättningarna för att interagera med manualen.
Designen inkluderar inte varje person, men den ger varje individ en grundlig
chans.
Användartesten utfördes endast på två personer. Detta kan dra ned resultatet, då
det inte är tillräckligt för att ge en generell bild av gruppens behov och upplevelse.
En generell bild är dock något som uppnås med kvantitativa metoder, och inte
kvalitativa som jag har använt. Det var endast två testpersoner på grund av
tidsbrist och oturliga omständigheter. Resultaten av testen kan ifrågasättas på
grund av detta, men då de uppenbarade mycket som kunde förbättras i manualen
samt gav upphov till nya idéer, var testen väldigt värdefulla för det här arbetet.
Om det funnits tid hade gestaltningen testats igen efter korrigeringar, för att se hur
den fungerade efter förändringarna.
Manualen ska användas av personer som drabbats av en stroke. Detta är ett
väldigt brett spektrum av människor, som alla har olika förutsättningar. Manualen
är anpassad för att så många som möjligt ska kunna förstå informationen, utan att
ha individanpassat den. Om arbetet hade kunna avgränsats för till exempel afasi
eller specifika symptom, hade användarens förutsättningar kunna fokuseras och
specificeras. SICS ville dock ha en manual som fungerade för alla strokepatienter,
med fokus på kognitiv nedsättning. Utifrån detta skapades alltså en generell
design för en större mängd folk, istället för att fokusera på en mindre grupp och
skapa en specifikt riktad design. Då det är vanligt att strokepatienter ofta försöker
dölja sina svårigheter i rädsla för att bli dömd eller uppfattas som dum, se 1.1, kan
det dock vara fördelaktigt att manualen är till för alla användare av Strada
systemet, istället för en mindre grupp. På det sättet kan även de personerna som
har svårigheter som inte upptäckts än eller som medveten döljer dem, dra nytta av
manualens utformning.
Manualen skevs ut på ett bestruket 160 grams silk papper. Valet av pappret
utfördes utifrån två faktorer: Det måste vara stabilt nog för att användaren ska
kunna interagera med manualen utan att pappret viker sig eller upplevs som
hållningslöst. Det får inte heller vara för glansigt, då det kan störa läsningen.
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Detta tas endast upp här i diskussionen då det inte ansågs vara ett avgörande
beslut, samt för att synliga nedsättningar avgränsats i arbetet. Som till exempel
strokepatientens förmåga att greppa och bläddra i manualen. Detta är ett område
som skulle kunna utforskas för att komplettera det här arbetet. Teorier och
kunskap om synliga nedsättningar kanske skulle påverka resultatet av bland annat
format, eller storleken på flikarna i manualen.
Utformningen av personen i bilderna strävade efter att vara könsneutral och över
50 år. Detta är inget som tagits upp tidigare då det inte varit ett fokus i arbetet.
Denna utformning valdes för att så många användare som möjlig skulle kunna
identifiera sig med personen.
Största bristen i detta arbete är saknaden av tester på slutanvändaren. Enligt mig
är informationsdesign ett sätt att kommunicera och utforma information med ett
fokus på människan och dess förutsättningar. I detta arbete har det varit ett fokus
på just detta, men då det inte funnits en direkt kontakt med slutanvändaren sänker
detta trovärdigheten av resultatet av arbetet. Norman (2013) beskriver human
centered design som ett tillvägagångssätt för att skapa design som anpassas efter
användarens förutsättningar, förmågor och beteende, genom att testa och korrigera
designen, se 1.1. Oavsett hur mycket kunskap som samlas, kommer jag aldrig
kunna föreställa mig hur det är att få en stroke eller konsekvenserna av det.
Genom att testa på kognitivt nedsatta personer hade konkreta slutsatser kunna
dragits om manualens utformning fungerar. Istället grundades arbetet på teorier
och empirisk data, samt min kompentens som informationsdesigner.
Användartester utfördes på en referensgrupp som var inom åldersspannet hos den
slutliga användaren. Utifrån det kunde manualen testas på de förutsättningar som
fanns hos användaren innan hen drabbats av en stroke. Genom scenarion kunde
manualens utformning kopplas till slutanvändarens förutsättningar. Detta, samt
intervjuer med sakkunniga personer och en person som drabbats av en stroke var
så nära jag kunde komma slutanvändaren. Som sagt hade resultaten och
gestaltningen fått en ökad trovärdighet om det funnits mer kontakt och tester på
slutanvändaren. Men det var inte möjligt på grund av integriteten och
tystnadsplikten som finns inom vården. Utifrån de möjligheter som fanns,
utfördes arbetet med målet att skapa en design som inkluderar så många kognitivt
nedsatta strokepatienter som möjligt.
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8.4 Bilder av Caroline Forsman (2016)
Figur 2: Innehållsförteckning, original.
Figur 3: Innehållsförteckning, nedsatt förmåga att se färg.
Figur 4: Innehållsförteckning, reducerat synfält i periferin.
Figur 5: Innehållsförteckning, reducerad förmåga att se kontrast.
Figur 6: Övningar, original.
Figur 7: Övningar, nedsatt förmåga att se färg.
Figur 8: Övningar, reducerat synfält i periferin.
Figur 9: Övningar, reducerad förmåga att se kontrast.
Figur 10: Skisser A4. Steg och upplägg.
Figur 11: A4 med tre steg/sida.
Figur 12: A5 med ett steg/sida.
Figur 13: Manér 1.
Figur 14: Manér 2.
Figur 15: Manér 3.
Figur 16: Manér 4.
Figur 17: Prototyp. Innehållsförteckning.
Figur 18: Prototyp. Möjlighet till att härma rörelser.
Figur 19: Prototyp. Avsluta systemet.
Figur 20: Prototyp. Sidan till frågan om ålder och kön.
Figur 21: Prototyp. Mätare för navigering.
Figur 22: Större sammanhang.
Figur 23: Urval av färger.
Figur 24: Färger i simulator för färgblindhet.
Figur 25: Pop out, opacitet.
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Figur 26: Symbol och färgkonventioner.
Figur 27: Person i bilden, rörelser.
Figur 28: Begränsning av vinklar.
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9. Bilagor
9.1 Bilaga #1, Samtycksblad
Akademin för Informations design
Kurs: Examensarbete
2016-04-17

Information till intervjuperson och samtycke
Jag läser sista året på Informationsdesign-programmet med inriktning illustration vid
Mälardalens högskola. Jag gör just nu mitt examensarbete för SICS där mitt uppdrag är
att ta fram en manual till strokerehabiliteringsverktyget STRADA, som ska vara anpassad
efter personer med en mild kognitiv nedsättning.
Jag kommer att anteckna intervjun, men även spela in samtalet om det är okej för
deltagaren. Intervjupersonen får vara anonym om så önskas.
Den insamlade informationen kommer att användas i min examensrapport. Rapporten
publiceras på DiVA, en söktjänst och öppet arkiv för både forskningspublikationer och
studentuppsatser.
Medverkan i intervjun är frivillig och du kan när som helst avbryta intervjun.
Tack för din medverkan!
Caroline Forsman

Jag ger mitt godkännande att medverka i en intervju gällande stroke och kommunikation för
examensarbete inom Informationsdesign vid Mälardalens högskola, och inom ramen för kursen
Examensarbete, VT2016.
Ort, datum och namnunderskrift ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Namnförtydligande _______________________________________________________________
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9.2 Bilaga #2, Resultat av omvärldsanalys: Xbox kinect
manual
Xbox kinect är en sensor, och det är användaren som är handkontrollen.
Användaren styr med lätta handrörelser, och de enda tidigare kunskaper som
behövs för att bruka systemet är livserfarenhet (Microsoft Corporation 2010).
Samtliga bilder i analysen är från Kinect sensorn manualen (Microsoft
Corporation 2010).
Bilder visas inte på grund av upphovsrättsmässiga skäl. Se Handbok och garanti
för Xbox Kinect-sensorn genom länken: https://support.xbox.com/sv-SE/xbox360/console/manual-specs. Hämtad 15/4 – 2016 kl. 10:10.

Innehållsbeskrivning, helhet
Manualen tar upp all information på fyra olika språk. Analysen kommer endast
gälla den svenska delen. Manualen tar upp information om sensorn, utrymme för
att spela, val av plats för sensorn, hur användaren ansluter och rengör sensorn,
felsökning, möjligheter till hjälp, tillverkargaranti, licensvillkor, bestämmelser,
copyright och kundsupport.

Formanalys, helhet
Bakgrunden är vit, i ett stående standardformat. Brödtexten är en svart sanserif.
Underrubrikerna är lite större i storlek än brödtexten, och fet. Rubrikerna är av
större storlek och fet, placerade i vänstra hörnet i toppen på sidan. Gråa tonplattor
används för att framhäva information om säkerhet och hälsa, i kombination med
varningstriangeln. Till vänster finns ett mörkgrått block som fyller hela sidans
höjd, med ordet svenska på. Det finns två gråa linjer högst upp, som går vågrätt
över sidans yta. Användningen av dessa element är genomgående i hela
manualen.

Sida 52: Innehåll
Manualens innehåll presenteras i en innehållsförteckning på första sidan. Denna
förteckning är lodrätt uppradad, med en sidförteckning intill. Det finns även en
ruta med varningstext på första sidan, som tar upp vikten av att läsa manualen
samt saker att tänka på innan barn får använda Xbox Kinect. Varningstexten
markeras med en svart triangel med ett vitt utropstecken i. Det står även att den
symbolen används genom hela manualen för markering av information om
säkerhet och hälsa.

Sida 52: Formanalys
Sidförteckningen är uppdelad i små cirklar. Utifrån gestaltningslagarna
likhetslagen och närhetslagen hör dessa cirklar ihop, se teoridelen. Detta resulterar
i att sidförteckningen blir en grupp för sig och innehållslistan en grupp för sig,
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istället för att ett sidnummer grupperas med ett visst innehåll. Det finns inget som
kopplar ihop dessa två grupper. Tonplattorna används för att framhäva
information, men de sänker kontrasten till texten. Tonplattorna må få
informationen att urskiljas från den övriga informationen, men istället för att
framhäva texten, skapar den sämre förutsättningar för läsbarheten. Detta är även
ett exempel på slutenhetslagen och användning av färg för att uppmärksamma
innehåll, se teoridel 2.4.

Sida 53: Innehåll
Andra sidan har en rubrik det står Xbox 360 Kinect- sensor, det vill säga
produktens namn. Det finns en illustration av Kinect sensorn, med en bildtext där
produktens namn står. Det finns ett textblock i mitten av sidan, där det står
information om Xbox Kinect, hur den fungerar och hur den kan användas.

Sida 53: Formanalys
Brödtexten har ingen marginal på vänster sida, den överlappas av det mörkgråa
blocket. Illustrationen är en förenklad gestaltning av sensorn. Den består av svarta
linjer i tre storlekar, och har två grå toner av ifyllnadsfärger.

Sida 54: Innehåll
Tredje sidan har en rubrik som lyder: Tillräckligt med utrymme för att spela.
Under rubriken finns en bild. Bilden innehåller en tv som står på en tv-bänk, en
soffa, samt en person och ett bord. Illustrationen har en pil som pekar iväg från
bildens center. Det finns även en pil mellan tv-bänken och soffan, samt texten
1.8m ovanför den. Under bilden finns en text som tar upp spelutrymme och vart
användaren eller användarna ska stå, i förhållande till sensorn. Det finns en ruta
som tar upp nästan halva sidan, som har en varningssymbol. Texten i rutan tar upp
olika faktorer inom spelutrymmet. Det är text i punktform gällande saker att tänka
på innan och medan användaren spelar, samt om fotfäste.

Sida 54: Formanalys
Bilden visar hur en person skjuter bort ett bord från ytan framför soffan. Bilden är
i gråskala. Objekten består av svarta linjer i en till två tjocklekar, i undantag för
personen i bilden som endast är en grå siluett. Det finns inga skuggor eller linjer i
rummet som ger en känsla av tyngd, och elementen stämmer inte i perspektiv.
Personen smälter dessutom ihop med tv-bänken i bilden. Ändå så kan betraktaren
förstå bilden, utifrån komponenterna och dess förhållande till varandra. Enligt
pilen och texten i bilden är det en yta på 1.8 meter från tv-bänken och soffan. I
brödtexten under bilden, står det dock att användaren bör vara på två meters
avstånd från sensorn, och 2.5 meter bort om det är två personer som spelar.
Även här krockar det mörkgrå blocket med brödtexten. Blocket ligger även
kant i kant med tonplattan med varningstexten i. Texten är uppdelad i två spalter i
rutan. Informationen har delats in i kategorier. Dessa kategorier har fått ytterligare
en rubrik, den differerar dock inte från brödtexten på något sätt.
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Sida 55: Innehåll
Fjärde sidan har rubriken: Välja en plats för sensorn. Under rubriken finns en bild
av en likadan tv och tv-bänk som på sidan innan. Det finns två sensorer i bilden,
en som står på tv-bänken och en som svävar ovanför tv:n. Bredvid den sistnämnda
sensorn finns en monteringsadapter i en cirkel med ett utgående streck som pekar
på tomrummet mellan tv:n och sensorn. Det finns en text om monteringsadaptern i
hörnet av bilden. Det finns även en pil från nedre kanten av tv-bänken till övre
delen av tv:n, i perspektiv. Bredvid pilen finns texten 0.6m – 1.8m, samt
motsvarigheten i ft.
Under bilden är ytan uppdelad i två delar, med vanlig text och varningsrutor.
På den vänstra sidan finns ett lodrätt textblock med information om placeringen
av sensorn, i flödande text samt punktform. Under textblocket finns ett nytt
textstycke med rubriken: viktigt. Texten tar upp skaderisker om användaren
försöker justera sensorvinkeln. På den högra halvan av sidan, under bilden, finns
två lodräta rutor med varningstext. Den första rutan tar upp sladdar och kablar,
och den andra rutan tar upp överansträngning av ögonen.

Sida 55: Formanalys
Bilden berättar om vart användaren kan placera sensorn. Det är dock främst bara
en sensor som syns. Sensorn som står på tv-bänken har mestadels samma gråa
färg som bänken, och smälter därför in bakgrunden. Bilden på
monteringsadaptern vid den svävande sensorn, visar hur adaptern ser ut. Den är
dock i större skala och den går därför inte att jämföra hur stor den är. Då den är
urklippt, det vill säga att den saknar andra referenser jämföra med i bilden, är det
dessutom svårt att veta hur den ska fästas. Vilket kan skapa svårigheter vid
införskaffning av monteringsadaptern. Pilen som ska visa spannet av vart sensorn
kan sitta i höjd, måttar från golvet, men det står dock 0.6m i texten. Detta kan vara
missvisande. I bilden står det ett mått på 0.6m – 1.8m, men i brödtexten står det
0.6- 2m. I brödtexten står det dessutom att sensorn helst ska vara placerad så nära
0.6 meter eller 2 meters höjd som möjligt. Detta framkommer inte alls i bilden. Då
sidan, och manualen, består av mestadels text, och bilden och texten säger olika
saker, kan slutsatsen dras att vissa delar av informationen kan försummas.
Även på denna sida krockar brödtexten med det mörkgrå blocket. Texten i
tonplattorna har väldigt snäva marginaler, det finns väldigt lite luft mellan kanten
på tonplattan och texten.

Sida 56: Innehåll
Femte sidan har rubriken: Ansluta sensorn. Under rubriken finns text om
anslutning av sensorn till Xbox 360 eller Xbox 360 S. Det finns en underrubrik
som lyder: anslut sensorn till Xbox 360 S- konsolen. Under rubriken finns en rad
text om hur detta utförs samt en illustration av konsolen snett framifrån, samt när
den är liggandes och bakifrån med en hand som håller i en sladd som är kopplad
till sensorn.
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Sida 56: Formanalys
Det är först en bild på konsolen snett framifrån. Den är gjord med svarta linjer och
är ifylld med mörkgrå och ännu mörkare grå färg. Även om konsolen är svart i
verkligheten, gör den mörka färgen det svårt att se de olika uttagen på baksidan.
Vinklarna på konsolen och sensorn gör att det lätt går att se hur de kopplas ihop,
och hur de ska vara i förhållande till varandra.

Kontext
Texten på första sidan berättar om hur användaren ska röra på sig och se vad som
händer, och ett nytt revolutionerande sätt att spela. Texten är uppmuntrande och
exalterande, medan bilden är avskalad, i gråskala och kan upplevas som tråkig.
Som vi såg i teoridelen 2.7, bör text och bild oavsett hur de kombineras, stämma
överens innehållsmässigt och bidra till att stärka budskapet. Xbox 360 kinect är en
konsol som används med en viss aktivitet och är en form av ett sällskapsspel,
detta är dock inget utformningen av manualen signalerar, i varken illustrationer,
formgivning eller färgval.
Vissa sidor är fullpackade med information, andra har ytterst lite som till exempel
två små bilder och några rader text. Det gör att det blir en obalans i manualen och
dess upplägg. Rubrikerna underlättade för att hitta information i uppslagen. Alla
rubriker finns inte med i innehållsförteckningen, vilket gör att den känns opålitlig.
Bilderna motsvarar inte texterna informationsmässigt, gällande till exempel mått.
Vilket kan leda till att viss information inte beaktas. Bilderna har ingen kontinuitet
i utformningen, se sida 54. Linjetjocklekar används utan konsekvens, en del
objekt har varierande tjocklek och andra har endast en tjocklek. Det finns ingen
uppenbar logik i valet av toner, se sida 54. Pilen mellan tv-bänken och soffan är
inkorrekt gällande perspektiv och logik, då den pekar på tv-bänkens underkant
men på soffans övre kant. I teorigenomgången presenterades vikten av en
konsekvens i uttrycket. Denna manual är visserligen inte anpassad till en kognitiv
nedsatt användare, men en konsekvens är något som är viktigt för alla.
Utformningen har överlag dåliga marginaler och det är en väldigt stor mängd text.
Kombinationen av tonplattor och varningssymbolen används när något ska
uppmärksammas. Denna kombination finns på majoriteten av sidorna, ofta flera
stycken per sida. Detta kan orsaka att varningssymbolen tappar sitt syfte, då den
är starkt återkommande, och ofta i samband med väldiga mängder text. Vilket kan
leda till att användaren inte tar till sig informationen som varningssymbolen är
tänkt att uppmärksamma.
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9.3 Bilaga #3, Resultat av omvärldsanalys: Wii Sports
manual
Wii är en spelkonsol som har en handkontroll som användaren håller i handen
under spelets gång. Wii Sport ger användaren en realistisk upplevelse av sporter
med kontroller som genererar nästintill riktiga sportrörelser (Nintendo 2006).
Samtliga bilder i analysen är från Wii Sports manualen (Nintendo 2006).
Bilder visas inte på grund av upphovsrättsmässiga skäl. Se Wii Sports manual
genom länken:
https://www.nintendo.com/consumer/gameslist/manuals/Wii_Wii_Sports.pdf.
Hämtad 1/5 – 2016 kl. 17:16.

Innehållsbeskrivning, helhet
Manualen tar upp all information på tre språk, endast den engelska delen kommer
att diskuteras. Manualen tar upp information om säkerhet och hälsa, garantier,
introduktion, start, spelstil, tennis, baseboll, bowling, golf, boxning, och krediter.
Alla sidor om sporter har en rubrik högst upp med en samhörande symbol av
sporten. Manualen innehåller både bilder och text.

Formanalys, helhet
Rubriker och underrubriker är blå sanserifer. Brödtexten är en grå sanserif. Alla
illustrationer har en grå bakgrund. Olika komponenter linjerar på vänster kant av
uppslaget. För övrigt ligger olika element utspritt över uppslagen. Det finns olika
mängder luft och varierande storlek på liknande bilder på olika uppslag.

Sida 6: Innehåll
Första sidan har information om Miis, som är karaktärer i Wii, och den
automatiska sparfunktionen. Under texten finns en ruta med text om ytterligare
information om sparning av spelet och karaktärer.
Under rutan finns en rubrik som lyder: Selecting a Play Style. Det finns en text
under som uppmanar användaren att välja vilken hand hen ska spela med, och
sedan klicka på OK. Det finns en bild av till höger om texten. En underrubrik tar
upp pausmenyn. Texten berättar om hur användaren kan pausa under spelets gång,
de olika alternativen som kommer upp och vad de gör.
Till vänster finns en bild av gränssnittet med alternativen Wii menu och reset.
Bredvid finns en underrubrik som berättar att stycket handlar om home menyn.
Brödtexten tar upp olika funktioner och hur de fungerar.
Under rubriken Skill Level finns ett textblock som berättar om Miis
skicklighetsnivåer, och hur det fungerar med poäng. En bild av gränssnittet visar
Miis skicklighetsnivå.
Längst ned finns en ruta som uppmanar användaren att läsa en annan specifik
manual för med information.
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Sida 6: Formanalys
Det första stycket går över hela sidans bredd. Brödtexten utgör två rader. Texten
är kursiv och ligger i en ruta med gråa kanter. Det är liten punktstorlek på texten.
Under rubriken finns en brödtext på två rader, som täcker ¾ av sidans bredd.
Bredvid finns ett foto av gränssnittet. Den visar några rader med text och
alternativ att klicka på, samt en OK knapp. Det kommer sedan en underrubrik
med en textrad under. Under den finns information om fyra alternativ. Namnen på
alternativen har en blå färg och ett annat typsnitt. De liknar underrubriken men i
mindre punktstorlek. Direkt efter namnen på alternativen kommer en eller två
rader av text, som räcker sig till mellan halva och ¾ av sidans längd. Bredvid
texten finns ett foto till höger av gränssnittet, där pausmenyn visas med tre av
alternativen från texten.
Till vänster finns ett foto av gränssnittet där en annan meny visas, med
alternativen Wii menu och reset. Till höger finns en underrubrik med tillhörande
text under om alternativen samt inställningar. Namnen på alternativen är blå och
samma typsnitt som underrubriken, fast i mindre storlek.
En rubrik inleder nästa stycke. Brödtexten täcker ¾ av sidans bredd, för
undantag för en ensam rad som går över hela sidan. Till höger finns ett foto av
gränssnittet som visar Miis skicklighetsnivå med en graf, det finns även två
klickalternativ. Under den finns det en kursiv, mindre text i en ruta med gråa
kanter.

Sida 7: Innehåll
I översta vänstra hörnet finns en symbol av ett tennisracket och en tennisboll,
bredvid rubriken Tennis. Under texten går ett vertikalt streck över hela sidans
bredd. Under strecket, längst till höger står det 1 till 4 spelare. Det finns en
inledning som introducerar rörelserna för att spela tennis med Wii Sports.
En underrubrik är placerad bredvid en bild av en hand som håller i en kontroll,
och har ett band runt handleden. Bredvid underrubriken finns en text inom
parantes som säger att stycket gäller för högerhänta spelare. Under underrubriken
presenteras information i punktform om hur kontrollen ska hållas och hanteras.
Under det finns ett annat stycke som tar upp serving, vilket är underrubriken.
Det finns två bilder som visar personer med en utsträckt arm samt en cirkulär pil.
Det finns en liten pil mellan de två bilderna. Bredvid bilderna till höger finns text
som förklarar serving och hur det går till.
Nästa stycke handlar om slag; forehand och backhand. Under underrubriken
finns två bilder som visar de två rörelserna. Det finns en bildtext under respektive
bild. Till höger om bilderna finns en punkt som förklarar olika slag beroende på
bollens fart och riktning.
Till höger om de två ovanstående styckena finns en ruta med en illustration
som förklarar sambandet av timing och bollens riktning.
Längst ned på sidan finns en grå ruta där det står en rad om krav för att spara
spelet.
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Sida 7: Formanalys
Symbolen för tennis har en grå ytterkant. Bakgrunden är blå och motivet består av
vit fyllning. Från den grå rutan går ett streck ut över sidan. Texten där det står
antalet spelare är grå och fet. Textblocket under sträcker sig från kant till kant på
sidan.
Bilden om hur användaren ska hålla kontrollen är gjorda med linjer och simpla
färgifyllningar. Bilden är liten i storlek, det går inte att utgöra alla knappar på
kontrollen. Handen är beige. Bilden ligger på en grå bakgrund. Texten bredvid
underrubriken inom parantes är kursiv. Det är endast i den textraden och i bilden
som visar att stycket gäller högerhänta. Brödtextens längd är ungefär halva sidans
längd.
Underrubriken är placerad ovanför två bilder som ska visa en serv. Personen i
bilden är en blå silhuett. Bakgrunden är grå. De cirkulära pilarna som visar
rörelsemönster är orangea, med en smalare svans än pil. En vit pil med orangea
kanter finns mellan bilderna, och pekar i läsriktningen. Bredvid bilderna finns
text, uppdelad i fyra, blåa punkter. Det finns ingen koppling mellan vilka punkter
som hör till respektive bild, utöver innehållet.
Underrubriken är ovanför två bilder som ska visa olika slag. Personen i bilden
är en blå silhuett, på en grå bakgrund. Den första bilden visar när bollen kommer
på personens högra sida. En cirkulär orange pil pekar i motsols riktning. Ovanför
pilen finns en liten vit cirkel som utgör bollen. Det är svaga kontraster mellan den
grå bakgrunden och den vita cirkeln. Under bilden finns bildtexten Forehand,
med samma utseende som brödtexten. Den andra bilden visar när bollen kommer
på personens vänstra sida. En orange pil pekar i medsols riktning. Även här finns
en liten vit cirkel som ska föreställa en boll, ovanför pilen. Under bilden finns
bildtexten Backhand. Bredvid bilderna finns text i punktform, med endast en
punkt. Förutom innehållet, finns det ingen förklaring av vilken information i den
flödande texten som hör till respektive bild.
Till höger finns en ruta med gråa kanter. I rutan finns en illustration, på en grå
bakgrund. Den visar tre kontroller i olika skeden av ett slag, samt tre bollar och tre
blåa pilar som visar riktningen av bollen. Nederkanten av kontrollerna överlappar
en orange pil som visar rörelseaxeln. Bredvid den förklaras timing, med ordet
timing i mitten, ordet quick ovanför, samt ordet slow under. En pil pekar från
mitten och uppåt mot quick. En annan pil pekar från mitten och ned mot slow.
Under bilden finns en text som förklarar bilden.
Längst ned finns en ruta med gråa, feta kanter. En vit, fet rubrik finns på en
nedfallande kant av rutan. I rutan finns en liten, kursiv text.

Sida 8: Innehåll
I översta vänstra hörnet finns en symbol av ett basebollträ och en baseboll,
bredvid rubriken Baseboll. Det går ett vertikalt grått streck över hela sidans bredd.
Under strecket, till höger står det 1till 2 spelare. Texten under presenterar spelet
och hur det går till.
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En underrubrik berättar att följande stycke handlar om hur användaren ska
hålla kontrollen. En text inom parantes säger att stycket gäller för högerhänta
spelare. Det finns en bild med två händer och en kontroll, med ett band runt ena
handleden. Bredvid finns text i punktform som berättar om kontrollen ska
hanteras.
Bredvid det tidigare nämnda stycket finns en bild, underrubrik och en punkt
som berättar om hur användaren ska svinga kontrollen för att slå bollen. Det finns
en bild av en person samt en cirkulär pil och en vit cirkel.
Nästa stycke har samma rubrik som stycket ovanför, om hur användaren ska
hålla kontrollen. I detta stycke handlar det om hur användaren ska kasta bollen.
Det presenteras i en bild av hur kontrollen ska hållas, som även har ett band runt
handleden. Det finns tre punkter bredvid som tar upp text om hur användaren ska
göra.
Stycket under handlar om att kasta bollen, och har en bild av en människa som
lutar sig framåt, samt en cirkulär pil och en vit cirkel. Det finns en punkt med text
som berättar om hanteringen av kontrollen vid kast av bollen. Det finns två bilder
med bildtexter som visar hur det går att se om bollen hamnar in eller utanför eller
över plattan.
Till höger längst ned finns en ruta där det finns information om olika slags kast
med boll. Den visar olika knappar på kontrollen och vad som händer i en bild när
någon av knapparna används.

Sida 8: Formanalys
Symbolen för baseboll har en grå ytterkant. Det är en blå bakgrund med ett motiv
som består av vit fyllning. Från den grå rutan går ett streck ut över sidan. Texten
där det står antalet spelare är grå och fet. Textblocket under sträcker sig från kant
till kant på sidan. Den inledande texten är uppdelad i två delar, med två rader var.
Till vänster finns bild med grå bakgrund och två beigea händer som håller i en
vit kontroll, illustrationen är gjord med linjer och ifyllnadsfärg. Texten är indelad
i punktform. Narrativet i texten tar inte upp de olika stegen i den ordningen
användaren ska utföra dem i. Det här stycket, inklusive bilden, tar upp halva
sidans bredd.
Till höger ligger en bild av en blå siluett av en person som är smått bakåtlutad,
och ska demonstrera batting. Det finns en cirkulär pil som pekar motsols, med en
vit cirkel strax ovanför. Underrubriken ligger bredvid bilden. Brödtexten är i
punktform, med endast en punkt, med text om hur användaren ska slå. Stycket tar
upp halva sidans bredd.
Det finns en linjebild med fyllnadsfärg, av en beige hand som greppar en vit
kontroll, med en grå bakgrund. Även i detta stycke stämmer inte ordningen av
informationen i punktform, mot ordningen användaren ska utföra stegen. Bredden
av stycket, tar upp mellan halv och ¾ av sidans längd.
Längst ned finns en bild på en person i form av en blå siluett som står
framåtlutad. Det finns en orange cirkulär pil som pekar motsols, mot marken.
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Bredvid mitten av pilen, i personens kastriktning finns en vit cirkel. I en punkt
finns text som tar upp hur farten av kastet. Nedanför finns, två stycken feta kors
som liknar piltangenterna på kontrollen. De är dock i en annan färg och har inga
linjer som andra bilder av kontrollen. Bredvid finns kursiv text som berättar att
om höger och vänster piltangent är orange är det ett inside or outside pitch. Om de
övre och under piltangent är orange är kastet ovanför plattan.
En informationsruta ramas in med gråa kanter. Fyra orangea pilar med olika
riktningar ligger på en grå bakgrund. Bredvid varje pil finns en benämning på
olika sorters kast. Under bilden finns en text som berättar att användaren kan
använda olika knappar på kontrollen för att kasta på olika sätt. Olika knappar är
urklippta och är uppradade i rutan. Bredvid respektive knapp finns benämningen
på det slag knappen är kopplad till.

Kontext:
Wii Sport är ett familjespel som alla ska kunna spela. Det finns mycket färg och
bilder i manualen som ger ett glatt intryck. Manualen innehåller dock mycket
information på en liten yta. Då det saknas en tydlig struktur och konsekvens är det
svårt att veta läsordningen och vad som är viktigast på respektive sida.
Det finns fem olika sorters bilder: symbol för sporten, foton på gränssnitt,
illustration av hantering av kontroll, informationsrutor, samt illustration av
rörelser. De är alla i olika manér, för undantag för informationsrutorna och
rörelsebilderna som är relativt lika. Det är totalt fyra olika manér. Symbolen som
presenteras i samband med namnet på respektive sport kan snabbt ge en insikt om
vilken sport det är. Symbolen har samma blåa ton som rubriker och underrubriker
i manualen, vilket skapar en genomgående användning av färgen. Det finns även
en annan sorts blå i manualen, vilket är den mörkblå färg som siluetten i
rörelsebilderna består av. Rörelsebilderna varierar i storlek och format i på olika
sidor, det finns ingen konsekvens. Detta gäller även bilderna av hanteringen av
kontrollen, de är helt olika. Sedan kan man undra varför det är så stor skillnad i
manér på rörelsebilderna och kontrollbilderna. Det finns ingen logik i varför de
skiljer sig, och varför det skulle behövas två olika stilar. Detta leder till ett splittrat
uttryck i manualen. Det kompletteras dock lite av de gråa tonrutorna som är
bakgrunden i alla illustrationer. Bilderna på gränssnittet ser ut att vara foton, det
är svårt att se vad det är på bilderna, det går näst intill inte att läsa texten i
bilderna.
På sida 8, i informationsrutan är knappar urklippta och uppradade. Detta kan göra
det svårt att veta var på kontrollen knapparna sitter. Det är dessutom inte någon
större skillnad på en curvball och en screwball, förutom att ena går åt vänster och
den andra åt höger i bilden. Är de det som är skillnaden eller finns det något mer?
På samma sida finns det även två feta kors, i samband med pitching. Dessa är
svåra att förstå, i formen liknar de piltangenterna på kontrollen, men det skulle
även kunna vara något annat då det är urklippta och tagna från kontext.
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Det finns ingen konsekvens i längden på raderna i texten. Det varierar från en
femtedel av sidan till hela sidans längd. Informationen i brödtexten presenterar
inte stegen i den ordningen de ska utföras. Det finns heller ingen tydlig koppling
mellan vilken text eller steg som hör till respektive bild. Det finns en linjering till
vänster kant. Utöver det ligger de olika komponenterna utspritt både vertikalt och
lodrätt, vilket gör det svårt att veta vilken sektion som ska läsas först. Det saknas
en tydlig struktur och läsordning.
Pilar används för att visa rörelser och riktningar i bilderna. De används i
kombination med en blå siluett av en person. Bilderna som visar rörelser är dock
olika. Ibland visar de början av en rörelse och ibland slutpositionen. Pilar som
visar riktningar kan vara svåra att förstå, då det kan saknas logik i utformningen, i
till exempel informationsrutan på sida 7 som förklarar timing.
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9.4 Bilaga #4, Sammanställning av intervju
18 april 2016-04-15, kl 10.00. Samtal
Tommy Bergh
Ordförande för del av strokeföreningen, Västmanland
Bergh berättar om sin stroke, och hur han använder sina erfarenheter och
kunskaper för att hjälpa andra. Han åker runt och informerar om stroke, för
grupper och på individuell nivå.
Han fick en stroke i vänster hemisfär, för 16 år sedan. Han har än idag
kvarstående effekter av sin stroke, bland annat hjärntrötthet, lätt påverkan av
stress samt känningar i höger ben och hand. Hjärntrötthet och att vara lättpåverkad
för stress finns ofta kvar livet ut hos personer som blivit drabbade av stroke.
Efter slaganfallet, satt Bergh först i rullstol. Han kunde inte gå ordentligt och
hans högra arm hade ingen funktionalitet alls. Han hade även problem med att
verbalt uttrycka sig fysiskt sätt, då även den högra delen av ansiktet hängde.
Bergh påbörjade sin rehabilitering, och kunde snart gå igen och började få tillbaka
känsel och funktion i armen. En stor bidragande orsak till Berghs nästan
fullständiga tillfrisknande, var hans envishet och nya perspektiv på världen; att se
det lilla positiva. Det går framåt, men med myrsteg. Hans återkommande
tankeställare var och är ”hur dålig var jag när jag var som sämst, och hur dålig är
jag idag?”.
Han föreslog att jag skulle ta kontakt med ett antal andra drabbade personer, för
att vidga min vy av användaren. Han berättade om andra personer som fått stroke,
och hur de återhämtade sig. Samt hur en stroke inte bara drabbar en person, utan
dess anhöriga och närstående också.
Bergh ansåg att manualen bör gå igenom informationen lugnt och sansat, steg för
steg. Användaren måste själv få bestämma takten, och få chansen att se över
informationen utifrån sina egna behov. Genom att användaren kan läsa manualen
själv, kan personen ta sin tid att förstå informationen, utan att ha en medhjälpande
person som flåsar i nacken. Han ansåg att manér 2 eller 3 skulle passa bäst till
manualen, då de var mitt i mellan maner 1 och 4. Enkelt men inte allt för avskalat.
Han tipsar om att en svart text på gul bakgrund hade en bra kontrastverkan.
Vi diskuterade användartester och hur jag kunde gå tillväga. Bergh sa att de som
skulle delta i testet måste kunna uttrycka sig ordentligt; om personen lider av till
exempel expressiv afasi, kan det vara svårt att förmedla sina tankar. Och då skulle
testen inte få ett lika tydligt resultat. Slutsatsen blev ett test där testpersonerna
kunde utföra en uppgift och tänka högt under processen. Jag frågade om det skulle
bli för många bollar i luften för personen, men Bergh förmodade att det skulle gå
bra. Han påpekade dock starkt hur en tidspress kan orsaka att personen stänger
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ned och inte vill medverka. Testet bör vara utan en tidspress och utifrån personens
eget tempo. Bergh berättade om en egen erfarenhet, där det fanns en tidspress och
det var en smått obekväm situation då han skulle tala inför många människor. Han
var stressad över tiden, snarare än situationen. Detta ledde till ett så kallat
hjärnsläpp, då hans huvud blev helt blankt och han visste inte vad han skulle göra
eller säga. Bergh undviker stress och pressade situationer. Han är dock mån om att
vara aktiv.
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9.5 Bilaga #5, Sammanställning av intervju
17 april 2016, kl 16.00. Samtal
Anders Vidén, Leg. Specialist sjuksköterska i psykiatri och äldrevård
Ullvi Tuna vårdcentral, primärvården Landstinget Västmanland.
Vidén är en legitimerad sjuksköterska som är specialistutbildad i äldrevård och
psykiatri, har strokekompetensbevis, och har utbildat andra på rehab och
korttidsboende inom kommunen. Han har arbetat över 25 år inom vård och
omsorg i olika verksamheter inom landstinget och kommunen. Idag arbetar Vidén
på Ullvi Tuna vårdcentral i Köping.
Vidén förklarar hur en utredning av den kognitiva förmågan hos en patient kan gå
till. Ett team av till exempel en arbetsterapeut och en sjukgymnast utreder olika
aktiviteter, vilket ofta kan utföras i patientens hem. Det kan vara vardagliga
sysslor; ta tabletter rätt tid, laga olika måltider eller sätta på kaffe. Att sätta på
kaffe är ganska komplicerat kognitivt, det involverar flera olika steg och
komponenter, och om alla steg inte utförs blir det inget kaffe. Samma sak gäller
när patienten ska laga mat och följa ett recept.
Ikoner är sådant som personen i fråga har lärt sig, hur ett kugghjul kan betyda
inställningar på ens telefon. Minnet försvinner dock sällan. Det är ofta
perceptionen som påverkas. Vilket innebär svårigheter att tolka det personen ser.
Beroende på vart slaganfallet skedde och dess omfattning. För övrigt kan det
tillkomma stora koncentrationssvårigheter. Utifrån detta ska personer med
kognitiva störningar inte utsättas för allt för mycket fakta på en gång. Det kan bli
svårt för personen att ta till sig informationen. Det är viktigt att ta ett steg i taget.
Om det är för mycket information, finns det en risk att informationen inte tas in
eller att de själva fastnar i situationen. Vidén ger ett exempel: ”tryck på den röda
knappen, och vänd på den blå spaken”. I detta fall, kan personen läsa meningen,
men kommer inte förbi den första halvan, och fastar i den första uppgiften. Det
blir för mycket att göra på en gång.
Ju fler sinnen som kopplas in, desto större chans är det att skapa en förståelse för
patienten. Vidén rekommenderar en kombination av text och bild, snarare än bara
det ena eller bara det andra. Förstår personen i fråga inte texten, kan hen titta på
bilden och tvärt om. Ännu bättre skulle det vara att inkludera en röst, som kan läsa
texten eller ge respons på andra sätt.
Vidén berättar att bilder med för mycket färger och element kan bli för mycket att
bearbeta för en person med MCI, mild cognitive impairment. Han tar upp ett
exempel med en bil. Han anser att det inte får vara för rörigt eller svårt att
bearbeta. Det bör till exempel inte vara en parkering i bakgrunden eller andra
faktorer som kan skapa flera olika intryck samtidigt. Därför är det viktigt att hålla
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det avskalat och fokuserat. Samtidigt får det inte vara för enkelt, helst någonstans
mittemellan. Vidén rekommenderar därför manér 2 till manualen.
Vidén talar även om betydelsen av att skapa en överblick. Urklipp i bilder kan
resultera i att personen tappar kopplingen och inte vet var objektet i fråga finns i
helhetsperspektivet.
Det kan även vara bra att använda objekt och sådant som patienten känner igen. Ju
fler sinnen, eller minnen du kopplar på desto lättar att få fram ett namn eller
komma ihåg. Till exempel en person; den röda hatten, den långa jackan, det
stället, den doften. Till slut så kommer ett namn fram. Genom att associera på så
många nivåer som möjligt, finns det en större chans att komma ihåg.
Vidén tycker att det är bra att lägga nivån efter det lägsta behovet. Många
patienter tillkännager inte att de inte kan; de vill mer än vad de är kapabla till. Det
tar ofta väldigt lång tid innan alla nedsättningar och problem kommer fram, då
många patienter inte vill medge dess deras faktiska tillstånd. Det kan vara på
grund av genans eller stolthet, att patienten inte vill erkänna för sig själv eller
andra att hen har nedsatta funktioner och inte kan fungera som förut.
Vidén talar om åldrandet. Med ålder försämras synintrycket. Det blir svårare att
till exempel köra i mörker. Det blir svårare att se kontraster, närmare bestämt ljus
o mörker, svart och vitt. Och även uppmärksamhet i trafiken är svårare, det vill
säga reaktionsförmåga.
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9.6 Bilaga #6, Sammanställning av intervju

Påbörjad 4 maj 2016. Mail
Ann Ivarsson, Leg. Arbetsterapeut på rehabiliteringsenheten på
Köpings sjukhus, avdelning 2: akut intag samt rehabilitering för i
första hand strokepatienter.
Ivarsson är en legitimerad arbetsterapeut på Köpings sjukhus på
rehabiliteringsenheten för stroke. Ivarsson träffar och bedömer nyinsjuknade
patienter i stroke. Hon bedömer bland annat kognitiva funktioner, tränar arm och
hand, samt ADL- status, förskriver hjälpmedel, deltar i planering för
strokepatienternas fortsätta rehabilitering.
Köpings sjukhus har blivit utnämnd till bäst i Sverige på rehabilitering av stroke
år 2014 och 2015. Ivarsson förklarar att det är tack vare att de uppfyller de flesta
av Riksstrokes kriterier. Då de är ett mindre sjukhus har de korta beslutsvägar,
och de har en bra uppbyggd strokekedja och samarbete mellan team.
Ivarsson förklarar kognitiva effekter av stroke. Hon påpekar att ingen stroke är
den andra lik, men försöker att generalisera. Förmågan att tolka yttre visuell
stimuli kan påverkas med allt från att inte kunna se detaljer men en helhet, eller
kunna se en helhet men inga detaljer. Eller att kunna tolka allt förutom språklig
information eller endast språklig information.
Det kan finnas en minskad förståelse av orientering och uppfattning av rummet.
Vilket kan innebära svårigheter med att tolka bilder och text, att se en helhet, samt
problem med höger och vänster. För att förstå riktningar kan det hjälpa med enkla
bilder med en pil. Enkla, konkreta bilder kan användas som hållpunkter. Vid text
kan det hjälpa med att endast ha ett enkelt typsnitt i stor storlek.
Arbetsminnet bearbetar information under en kortare tid. Det är starkt
sammankopplat med uppmärksamhet och koncentration: perceptionen.
Uppmärksamhet är perceptionens orienterande funktion. Patientens arbetsminne
kan underlättas med enklare bilder med få detaljer till en början. Det blir sällan
konsekvenser för långtidsminnet, då det är oftare korttidsminnet som påverkas.
Ivarssons säger att det är svårt att göra en bedömning av hur visuell
kommunikation bör utformas, då alla strokepatienter är olika och beroende på
skada har de alla olika förutsättningar. Hon föreslår bildmanér 2. Hon
rekommenderar enkla och tydliga bilder med distinkta linjer och få detaljer.
Bilderna bör inte ha några skuggningar.
Det som berörs i bilden, den information som patienten avses uppfatta och förstå,
bör vara extra markerat eller i en annan färg. Vid ren minnesträning kan det vara
en hjälp för vissa att använda färger, för att stärka och framhäva det vi ser.
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Text bör vara i stora bokstäver och i samma typsnitt. Inga snirkliga typsnitt och
inga skuggningar. Det måste vara korta meningar med en instruktion åt gången.
Inte information som ”gå och lägg dig när du har städat ditt rum”. Det ska vara
”städa ditt rum”, ”gå sen och lägg dig”. I rätt ordning i patienten ska utföra
uppgifterna.
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9.7 Bilaga #7, Användartest, testperson 1: Xbox Kinect
Kvinna, 73 år.
11 maj 2016
Testperson 1 är ovan att hantera manualer. Hon får ofta hjälp med installera eller
lära sig nya saker. Hon säger att hon har svårt med minnet, vilket gjorde det
svårare att hitta i manualen.
✔ rätt utförd uppgift

✖ fel eller outförd uppgift

Vart hittar du hur du ska placera sensorn? ✔
Hon har svårt att hitta i manualen. Hon använder inte innehållsförteckningen.
Bläddrar ometodiskt igenom hela fram och tillbaka. Hittar till slut sidan där
informationen finns.
- På vilken höjd ska sensorn sitta? ✔
Tittar på bilden, fastar på detaljen monteringsadapter. Hon läser om adaptern och
ser över bilden. Hon noterar att det finns en sensor på tv-bänken. Chansar på att
den ska sitta på bänken framför tv:n. Läser i texten under bilden, håller fast vid att
sensorn ska stå på tv-bänken.
Vart hittar du hur mycket utrymme det behövs mellan dig och tvn när du
ska spela? ✖
Chansar på måfå utifrån sina egna föreställningar. Då hon kommer fram till att
hon inte har svaret kollar hon igenom hela manualen. Hon börjar på det uppslag
hon var på sedan tidigare och fortsätter att bläddra till slutet, följt av att hon börjar
om från manualens förstasida. Hon hittar inte sidan där informationen finns.
- Hur stort avstånd ska det vara? ✖
Då hon inte hittade rätt sida, fann hon inget konkret svar. Hon chansade på en
meter.
Vad betyder varningssymbolen? ✖
Hon fortsätter att bläddra från det uppslag hon befann sig på för tillfället. Hon
noterar att det finns många varningstrianglar, och att de finns i olika sammanhang.
När hon kommit till slutet av manualen stannar hon på en sida där det finns en
varningssymbol och information om elsäkerhet. Hennes svar på frågan var att
varningssymbolen stod för inbyggd elsäkerhet.
Vad behöver du veta om utrymmet mellan dig och tv:n innan du ska
spela? ✖
Hon bläddrar igenom manualen fram och tillbaka. Hon hittar inte sidan med
informationen, och finner därför inget svar på frågan. Hon stänger häftet.
Du håller på att spela. Sensorn tappar bort dig, och din gubbe på skärmen
hoppar runt. Vart kan du hitta hur du ska fixa felet? ✔
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Hon befann sig nu på första sidan av manualen. Hon läser i
innehållsförteckningen för att hitta informationen. Hon ser en rubrik som lyder
Om du behöver mer hjälp. Hon noterar sidan 62 och börjar bläddra i manualen.
När hon når sidan 61 ser hon rubriken Felsökning. Hon stannar upp och söker
igenom sidan. Hon hittar rätt information för att lösa problemet och svara på
frågan.
- Hur fixar du felet? ✔
Hon läser först lösningen högt, och utvecklar sedan med egna ord.
Vart hittar du hur du ansluter sensorn till original Xbox 360? ✖
Hon bläddrar tillbaka till första sidan med innehållsförteckningen. Hon drar med
ena fingret över listan och stannar på rubriken Ansluta sensorn. Hon bläddrar till
det givna sidnumret. På det givna sidnumret finns information om hur sensorn
ansluts till Xbox 360 S. Sidan efter innehåller informationen till original Xbox
360. Hon stannar på första sidan, med Xbox 360 S och läser texten där, vilket är
fel konsol.
Hur installerar du sensorprogramvaran? ✖
Hon bläddrar tillbaka till första sidan med innehållsförteckningen. Hon läser
igenom listan och letar efter en relevant rubrik. Hon hittar ingen, men testar att gå
till sidan med rubriken Ansluta sensorn. Hon ser över innehållet på sidan. Hon
bläddrar och ser över nästa sida. Hon bläddrar igen och kommer till den sidan som
har informationen. Stycket har rubriken Installera sensorprogramvaran på
konsolen. Hon missar dock detta, och fortsätter att bläddra. Finner inte svaret.
Vad är ditt intryck av manualen?
Hon beskriver manualen som tydlig, med stora fina bilder. Hon tycker att texten
syns bra, samt noterar att det är rätt mycket text.

Analys
Testperson 1 ansåg själv att Xbox Kinect manualen var tydlig. Detta motsägs
dock av resultatet av testet. Hon hade svårt att hitta och visste inte riktigt vart hon
skulle börja. Hon utgick från den sida hon befann sig på och bläddrade vidare
därifrån, vilket gjorde det svårt för henne att hitta rätt sida. När hon väl upptäckte
innehållsförteckningen började hon använda den, vilket underlättade. Om viss
information inte fått en egen rubrik i förteckningen, hittade hon inte sidan. Om
hon hittade rätt sida kunde hon se över den en stund, och sedan bläddra vidare då
hon inte såg att den information hon sökte fanns där. Hon beklagade över sitt
dåliga minne, då hon såg det som en bidragande faktor till att hon inte hittade i
manualen.
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9.8 Bilaga #8, Användartest: Användartest, testperson 2:
Wii Sports
Man, 51 år.
11 maj 2016
Testperson 2 använder sällan manualer, han brukar oftast testa sig fram tills han
lyckas. Om det absolut inte går, vänder han sig till manualen för att kontrollera
eller felsöka.
✔ rätt utförd uppgift

✖ fel eller outförd uppgift

Du ska spela baseboll. Vart hittar du hur du ska hålla kontrollen när du ska
kasta bollen? ✖
Öppnar manualen och bläddrar tills han ser rubriken Baseboll. Skummar igenom
sidan och pekar på bilden och texten som hör till pitching, som berättar om
rörelsen spelaren ska göra. Det vill säga, inte hur kontrollen ska hållas.
Vart kan du läsa om hur du väljer antalet spelare? ✔
Bläddrar till början av manualen och hittar snabbt informationen under rubriken
Selecting the number of players.
Du ska spela bowling. Beskriv hur du ska göra för att kasta klotet. ✔
Han bläddrar tills han ser rubriken Bowling och förklarar att han ska lyfta
kontrollen till bröstet och sedan svinga armen man vanligtvis gör vid bowling.
Sist noterar han att vissa knappar ska tryckas in och släppas under förloppets
gång.
Hur många spelare kan det vara när man spelar tennis? ✔
Bläddrar till sidan med information om tennis. Hittar snabbt svaret, och noterar att
det var lätt att se då det stod högst upp i kanten.
Du ska köra golf. Hur många kontroller behöver ni, om ni är fyra
spelare? ✔
Bläddrar till rätt sida, och börjar läsa i inledningen. Han konstaterar att det endast
behövs en kontroll som alla kan dela på.
Hur ska du hålla i kontrollen om du ska spela tennis? ✔
Bläddrar till sidan om tennis. Han noterar att stycket gäller för högerhänta
personer. Han berättar att man ska hålla i kontrollen som ett vanlig tennisracket,
och att man ska ha något snöre runt handleden. Sedan svinga kontrollen.
Vad tycker du om personerna i bilderna?
Han tycker bilderna är lite otydliga med endast skuggor av personer. Han säger att
det säkert är svårt med figurer och att få dem bra.
- Visar de rörelserna tydligt?
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Han tycker att personerna visar rörelser så gott de går, att det säkerligen är svårt
att visa rörelser.
Vad är ditt intryck av manualen?
Han tycker att manualen är relativt lättförståelig. Bilderna är utformade på olika
sätt, vilket han tycker gör manualen rörig. Det är mycket pilar överallt. Han säger
att om man inte läser texten förstår man nog inte informationen. Han ifrågasätter
om det ens är möjligt att förstå information endast med bild. Han noterar även att
det är olika typsnitt, olika storlekar och färger på texterna vilket också gör att det
känns rörigt. Han undrar varför rubrikerna är blåa, och tycker att det kanske ger
ett mjukare intryck.

Analys
Testperson 2 tyckte att Wii Sports var rörig och otydlig. Trots det lyckades han
ändå utföra uppgifterna. Han bläddrade från början till slut för att hitta
informationen han sökte. Han lärde sig snabbt vart relevant information fanns
någonstans, det vill säga att han lärde sig upplägget och strukturen av manualen.
Han hade därmed lätt att hitta på vilken sida informationen var någonstans, men
det tog längre tid att hitta det han behövde på sidan. Han hade problem med att
återge processer, till exempel med bowlingen när vissa steg skulle utföras i en viss
ordning. Då han läste från texten missade han först steg som endast visades i
bilderna.
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9.9 Bilaga #9, Scenario 1: Erik
Erik Lundberg, 67 år gammal. Han är egenföretagare och en ensamstående man
som bor i en villa. Han har inte haft några tidigare sjukdomar eller problem med
hälsan. Erik ser dåligt på nära håll och använder läsglasögon. Han har varit
stressad senaste tiden, på grund av hög arbetsbelastning.
Erik har insjuknat akut i stroke på sitt kontor.
Datortomografi behandling insätts med trombolys på sjukhuset vilket medförde
att de flesta av symptomen som fanns gick i regress. Med andra ord: när en person
kommer in inom två timmar till akuten med symptom på stroke, det vill säga en
propp i hjärnan så sätts propplösande medicin in för att se om det går att få bort
proppen så det blir mindre hjärnskador. Det måste göras akut efter datortomografi
gjorts. Regress innebär att symptomen gått tillbaks till det normala igen.
Eriks skada är lokaliserad till vänster tinninglob i hjärnan utifrån de symptom
patienten uppvisar. Bekräftat via datortomografi.

Synliga effekter:
Kvarstående talsvårigheter av expressiv art och lätt svaghet på höger sida av
kroppen samt trötthet. Aktiv träning påbörjats tidigt på lasaretts strokeenhet via
fysioterapeut och arbetsterapeut i team. Patient får träffa logoped för talträning.
Erik sitter i rullstol i nuläget men med aktiv träning kan den nog avvecklas.
Hembesök planeras inför hemgång för att gå igenom hemmiljö samt planera
fortsatta träningsmetoder.

Osynliga effekter:
Erik har koncentrationssvårigheter och problem med att läsa långa textavsnitt, det
blir en enda röra av bokstäverna. På grund av detta drar han sig för att läsa
tidningar och böcker fast han tidigare läste mycket. Han behöver därför hjälp med
att träna att läsa via lättförståelig, tydlig text i korta avsnitt. Erik blir fort trött och
får huvudvärk. Han förstår bilder opåverkat. Han har svårt att komma ihåg saker
bland annat vad de heter, vilket innebär att ordförrådet har minskat.

Scenario 1
Erik har svårt att läsa, då han snabbt blir trött och tappar koncentrationen. Eriks
problematik med stora mängder text underlättas av de korta texterna i manualen.
Texten har en stor storlek vilket gör det lättare för Erik att läsa texten. Då det
endast visas lite information i taget, kan han se över både bilder och text utan
större ansträngningar. Då Erik förstår bilder lättare än text för tillfället, utgår han
främst från bilderna och kan komplettera med texten.
Då Erik inte har större kognitiva nedsättningar bör han inte ha några större
svårigheter med manualen, då den är anpassad efter hans största behov: bilder
som han förstår opåverkat som underlättar då han har svårigheter med texter.
Texterna som läses är korta, vilket minskar ansträngningen när han väljer att
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komplettera med texterna. Han har svårt att koncentrera sig längre stunder.
Utifrån detta hjälper manualens utformning genom att informationen är uppdelad i
mindre delar, som är lätta att hitta i innehållsförteckningen. På det sättet behöver
Erik inte bläddra och koncentrera sig för att hitta rätt information bland sidorna.
Erik vill ta reda på hur han styr i systemet. Han öppnar manualen och tittar på
första uppslaget. Han förstår att systemet härmar hans rörelser men han vet
fortfarande inte hur han kan styra. Han bläddrar och kommer till
innehållsförteckningen. Han ser rubriken Styra och välja, och tar tag i den rosa
fliken. Han tittar på bilden på första sidan, och ser handen på skärmen. Han
bläddrar till nästa sida. Erik ser personen som flyttar sin egen hand samt handen
på skärmen. Han testar att göra det samma, och ser att det funkar. Han tittar på
bilden på nästa sida. Han läser nyckelorden och förstår att han ska hålla handen
stilla. Han bläddrar till nästa sida och ser bilderna av mätaren. Erik testar att hålla
sin hand stilla och ser mätaren på skärmen laddas.
Så här skulle det kunna gå till. Erik har endast milda kognitiva nedsättningar, och
kan hantera den lilla mängden informationen han utsätts för i taget. Det ligger
mycket vikt på innehållsförteckningen, då uppbyggnaden och färgkodningen utgår
från att användaren brukar innehållsförteckningen. Om Erik inte hade förstått att
navigering låg under Styra och Välja, finns det en möjlighet att han inte hittat
informationen.
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9.10 Bilaga #10, Scenario 2: Tomas
Tomas Holmgren, 75 år. Han är pensionär och bor i ett hus på landet med sin fru.
Han är en före detta brandman. Tomas har svårt för att se färger och konstraster,
och han ser inte bra i periferiska synfältet. Han har även svårt för köra bil i
mörker. Han använder läsglasögon. Han har även nedsatt hörsel, och har
hörapparat på höger öra. Han har tidigare fått TIA-attacker, men inga kvarstående
besvär efter. Han äter förebyggande medicin i form av blodförtunnade Trombyl,
blodtryckssänkande och lipidsänkande.
Tomas ramlar ihop utomhus i trädgården. Frun ringer ambulans. Han är vid
medvetande men kan inte prata och höger ansiktshalva hänger, han sluddrar i
talet. Lätt svaghet på höger sida av kroppen, främst hand-arm.
Datortomografi visar inget till en början och små infarkter kan vara svåra att se.
Utifrån symptom lokaliseras skadan till vänster hemisfär, samt skador kring
vänster motoriska cortex.

Synliga effekter:
Patientens fascialispares kvarstår. Träning påbörjas direkt på strokeenhet med
balans och koordinationsträning öga-hand-arm i olika vardagliga aktiviteter.
Klarar sig utan rullstol. Logoped kopplas in för talträning. Hembesök planeras
inför hemgång för att gå igenom hemmiljö samt planera fortsatta träningsmetoder.

Osynliga effekter:
Han har impressiv afasi. Han kan prata men har svårt att förstå talat språk. Han
svarar fel på frågor och kan ibland svara fast han inte förstått alls vad som sagts.
Han har svårt att förstå vad folk säger verbalt. Patientens förmåga att förstå
skriftligt språk eller bilder är inte påverkat. Han har nedsatt
koncentrationsförmåga och ökad trötthet, vilket kan leda till att det tar tid att
bearbeta information.

Scenario 2
Tomas svårigheter att förstå verbalt språk, underlättas med skriftlig information
och bilder. Han har svårt för att se färg och kontraster, och har även ett reducerat
synfält. Manualens har testats i en simulator för att förutse hur reducering av
färger, kontraster och synfält påverkat läsbarheten och funktionen. Färgernas
valörer har anpassats till att vara distinkta och urskiljbara, trots färgreducering.
Detta för att flikarnas funktion och färgkodningen ska fungera trots
färgreducering. Då Tomas förmåga att se kontraster är nedsatt får han sämre
förutsättningar gällande till exempel läsning då det inte blir lika stor skillnad
mellan bokstäverna och bakgrunden. Då bilderna har fyllnadsfärger och inte
endast linjer, är det lättare att urskilja objekten i bilderna. Manualens viktigaste
information är placerad i mitten på varje sida, för att göra det kompensera för ett
reducerat synfält i periferin.
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Tomas kan svara på frågor utan att förstå vad som sägs. Genom att förse honom
med en skriftlig manual kan han få chansen att förstå informationen utifrån sin
egen takt och utan att behöva förstå eller uttala sig verbalt.
Då Tomas har svårigheter med att förstå verbalt språk, kan det tillkomma
svårigheter med hantering av systemet. Bland annat instruktioner för övningar och
justering av användarens startposition sker verbalt. En berättarröst som kommer
från skärmen informerar användaren. Gällande startposition, går det att se
användaren i startposition i mitten av en cirkel, samt information i texten som
säger att användaren ska stå i cirkelns mitt. Utifrån detta finns det en möjlighet för
att Tomas kan förstå vad han ska göra och att han ska placera sig i cirkeln, utan att
förlita sig på rösten från skärmen.
Då Tomas inte hör så bra och har svårt för att förstå talat språk bestämmer sig för
att han vill stänga av ljudet. Han öppnar manualen och går till
innehållsförteckningen. Han ser över sidan en stund, han ser Inställningar i raden
och bestämmer sig för att bläddra dit. Han tar tag i den lila fliken som är placerad
bredvid rubriken, bläddra och kommer genast till rätt kapitel. Han läser den korta
sammanfattningen och noterar att han är på rätt ställe. Han läser det första steget
som förklarar att en förbockad funktion innebär att den är påslagen. Han ser över
sidan igen, och funderar på hur det hjälper honom. Han bläddrar till nästa sida, där
det står att en urbockad funktion innebär att den är avstängd. Efter att ha sett över
bilden och texten igen, förstår han att han ska bocka ur ljud-funktionen. På
följande sida finns det en person som håller upp handen med markören framför
ljud- funktionen. Tomas härmar gesten personen i bilden gör och lyckas med att
stänga av ljudet. Hela processen går långsamt, och han ser över varje sida flera
gånger.
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9.11 Bilaga #11, Olika manér

Manér 1

Manér 2

Manér 3

Manér 4
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9.12 Bilaga #12, Användartest: Användartest, testperson 1:
Strada
Kvinna, 73 år.
11 maj 2016
Testperson 1 är ovan att hantera manualer. Hon får ofta hjälp med installera eller
lära sig nya saker. Hon säger att hon har svårt med minnet, vilket gjorde det
svårare att hitta i manualen.
✔ rätt utförd uppgift

✖ fel eller outförd uppgift

Vart kan du läsa om hur du styr systemet? ✔
Öppnar manualen. Noterar färgerna i innehållsförteckningen. Letar efter ordet styr
i innehållsförteckningen, ser över den två gånger och kommer fram till att det
måste vara Navigering. Hon noterar sidnumret och bläddrar dit.
- Förklara hur du navigerar. ✔
Hon läser texten högt och härmar bilderna. Hon utvecklar med sina egna ord och
är osäker på om hon förstått informationen på rätt sätt. Hon fortsätter att bläddra
till information om mätaren. Hon bläddrar tillbaka en gång för att se sidan innan,
och sedan tillbaka igen. Hon förklarar att hon förstår hur det funkar att om handen
rör sig så händer inget, men hon håller handen stilla så kan hon välja en funktion.
Du har precis fått hem systemet. Vad gör du först? ✔
Hon bläddrar lite åt olika håll, följt av att hon bläddrar bakåt mot början av
manualen, hon ser rubriken Förberedelser mitt på vänster sida och stannar. Hon
kollar på sidan bredvid och ser att hon ska ha kroppsnära klädsel. Hon funderar på
vad kroppsnära klädsel innebär och kommer fram till att det är ett par byxor och
en t-shirt. Hon bläddrar till nästa sida och berättar att hon inte får ha reflexer på
sig, samt att solen inte får lysa på tv-skärmen.
Vart hittar du hur du stänger av systemet? ✔
Hon återgår till innehållsförteckningen, och ser att det står Avsluta längst ned.
Bläddrar till det givna sidnumret, och ser rubriken avsluta mitt på vänster sida.
Hon tittar på höger sida och läser om hur man loggar ut.
- Förklara hur du stänger av. ✔
Hon förklarar att hon ska hålla handen stilla över logga ut knappen. Hon bläddrar
sedan och ser att hon ska välja avsluta för att stänga av.
Du har hittat en övning du vill göra. Vart hittar du i manualen hur du startar
övningen? ✔
Återgår till innehållsförteckningen. Ser rubriken Övningar, bläddrar till det givna
sidnumret. Hon läser från första steget i kapitlet tills hon kommer till steg fyra där
det står hur övningen startas.
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- Förklara hur du startar övningen. ✔
Hon bläddrar till första steget i kapitlet och förklarar att hon först ska välja en
övning, sedan ställa sig i startposition. Hon funderar över begreppet startposition
och vart den är. Hon fortsätter att titta på bilderna och läsa texten högt, följt av en
utveckling med egna ord.
Vad betyder de små kvadraterna i botten på sidan av manualen? ✔
Hon läser i ett uppslag i mitten av manualen. Hon tittar på fyrkanterna och noterar
att det alltid är en som är ifylld men att det varierar gällande vilken fyrkant som är
ifylld. Hon bläddrar igenom manualen och tittar på de olika fyrkanterna. Hon
kommer till första uppslaget med innehållsförteckningen, och ser att det finns en
svart text och svarta rutor på vänster sida. Hon läser texten och kommer fram till
att de visar olika steg. Hon bläddrar igenom manualen igen för att se om det
stämmer och tycker att det var en rolig funktion.
Vart kan du läsa om hur du startar hela systemet? ✖
Hon bläddrar åt olika håll, följt av att hon bläddrar till innehållsförteckningen, och
skummar igenom. Ser ordet Startsida och bläddrar till det givna sidnumret. Hon
läser igenom kapitlets tre sidor och sa att man startar hela genom att välja
knappen spela.
- Förklara hur du startar det. ✖ ✔
Då hon inte kom till rätt sida, fick hon inte reda på svaret. Hon förklarade istället
hur systemets alla övningar startades.
Vart kan du läsa om hur du stänger av ljudet på systemet? ✔
Läser i innehållsförteckningen och ser ordet inställningar och bläddrat till det
givna sidnumret.
- Förklara hur man gör. ✔
Hon läser sidorna och försöker greppa hur det fungerar. Hon mumlar begreppet
önskad funktion och undrar vad det är för funktion, och bläddrar mellan sidorna.
Hon läser om förbockad och urbockad funktion, och vad det innebär. Efter en
stund förklarar hon att genom att välja ljudknappen kan man bocka ur eller i rutan.
Du är mitt i en övning. Du vill avsluta övningen. - Vart kan du läsa om hur
du avslutar en övning? ✔
Hon bläddrar till innehållsförteckningen och ordet Övningar. Bläddrar till den
givna sidan, där kapitlet börjar. Hon skummar igenom sidorna tills hon kommer
till kapitlets sista sida med rätt information.
- Förklara hur man gör. ✔
Hon förklarar att hon ska lägga handen på pannan, och härmar personen i bilden.
Hur många steg finns det under kapitlet startsida? ✔
Hon bläddrar till kapitlet och tittar på de små kvadraterna längst ned och
konstaterar att det finns tre steg.
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Vad är ditt intryck av manualen?
Hon tycker att det är stora bilder och stor text. Att den är lätt att lära sig. Den har
inte så mycket text, vilket hon tycker är bättre och gör det lättare. Den visar hur
man ska göra utan att det är mycket text.
Vilket kön är det på personen i bilderna?
Personen skulle kunna vara både en man eller en kvinna. Hon har inget bestämt
svar.
- Vilken ålder?
Hon tror att personen är runt 60 år.

Analys
Testperson 1 kunde hitta relativt lätt i STRADA manualen. Hon bläddrade fram
och tillbaka för att gå över stegen flera gånger om det behövdes. Utifrån
innehållsförteckningen hittade hon till rätt sida. Hon kunde även utgå från det
uppslag hon befann sig på och bläddra lite fram och tillbaka, innan hon återgick
till innehållsförteckningen. När hon skulle hitta hur man startade systemet gick
hon dock till Startsida istället för Uppstart, vilket kan vara på grund av att de
båda innehåller ordet start. När hon skulle berätta hur man stängde av systemet
valde hon att först logga ut och sen stänga av. Vilket man kan göra, men det är
inte nödvändigt. Hon funderade på vissa begrepp och formuleringar, och vad de
betydde.
Efter detta test framkom det att texten behöver omformuleras. Då texten försöktes
formuleras så kort som möjligt, kan det ha lett till bortfall av information. Därför
ska den ses över, och se om det går att göra den tydligare. Även olika ordval som
”önskad funktion” ska justeras, då det kan uppfattas som luddigt. Hon hade svårt
att komma ihåg vilket kapitel hon var på, och vad de fanns för kapitel när hon
läste i manualen, samt vad hon letade efter. En större möjlighet till en översikt
skulle kunna främja navigeringen och göra det lättare att hitta. Det skulle även
kunna underlätta om det fanns information i början som förklarade systemet och
vad det är. Det var svårt för testperson 1 att förstå och greppa hur systemet
fungerade. Detta skulle kunna göra det svårare att förstå informationen i
manualen.
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9.13 Bilaga #13, Användartest, testperson 2: Strada
Man, 51 år.
11 maj 2016
✔ rätt utförd uppgift

✖ fel eller outförd uppgift

Vart kan du läsa om hur du styr systemet? ✔
Bläddrar förbi Navigering. Går tillbaka och funderar på om det kan vara
navigering, läser.
- Förklara hur du navigerar. ✔
Han förklarar tydligt hur det fungerar, utan problem. Han funderar över mätaren
och vad det är för något. Efter att ha kollat steget bakom en gång extra förstår han
vad mätaren gör och förklarar det korrekt.
Du har precis fått hem systemet. Vad gör du först? ✔
Han utgår från innehållsförteckningen. Kommer fram till att han först skulle kolla
på Förberedelser och sedan Uppstart. Han ser över vilken sorts klädsel han ska ha
och att det inte ska vara direkt solljus, under kapitlet förberedelser.
Vart hittar du hur du stänger av systemet? ✔
Kollar i innehållsförteckningen, ser ordet Avsluta. Bläddrar till given sida.
- Förklara hur du stänger av. ✔
Han säger att han först ska logga ut och sedan välja avsluta.
Du har hittat en övning du vill göra. Vart hittar du i manualen hur du startar
övningen? ✖
Han bläddrar till innehållsförteckningen. Han ser ordet Startsida, och bläddrar till
den givna sidan. Han berättar att han väljer spela, vilket startar alla övningar.
Sedan bläddrar han vidare till kapitlet Övningar. Han hade alltså startat alla
övningar.
- Förklara hur du startar övningen. ✔
Han förklarar stegen från kapitlet övningar för att starta en specifik övning, del för
del med egna ord och härmar rörelserna.
Vad betyder de små kvadraterna i botten på sidan av manualen? ✔
Han berättar snabbt att de visar vilket moment som utförs i varje del, genom att
titta på de rutorna i ett uppslag mitt i manualen.
Vart kan du läsa om hur du startar hela systemet? ✔
Han bläddrar till innehållsförteckningen, ser ordet Uppstart och bläddrar till det
givna sidnumret.
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- Förklara hur du starar det. ✔
Han visar genom att sträck fram sin hand och säga klick: han härmade bilden.
Vart kan du läsa om hur du stänger av ljudet på systemet? ✔
Går till innehållsförteckningen och ser Inställningar, går till given sida.
- Förklara hur man gör. ✔
Han säger att man antagligen gör som tidigare och väljer genom att hålla handen
stilla över den funktion man vill ändra.
Du är mitt i en övning. Du vill avsluta övningen. - Vart kan du läsa om hur
du avslutar en övning? ✔
Bläddrar till Startsida, ser övningar och bläddrar till given sida. Går igenom
kapitlet till sista sidan där rätt information står.
- Förklara hur man gör. ✔
Han lägger handen över pannan samtidigt som han beskriver det han gör.
Hur många steg finns det under kapitlet startsida? ✔
Han går till innehållsförteckningen. Ser den svarta texten och rutorna på vänster
sida, följt av att han kollar i innehållsförteckningen och ser att det finns tre rutor,
och svarar tre.
Vad är ditt intryck av manualen?
Han säger att det är en del att bläddra i, men att han förstår varför. Han noterar att
den är tjockare än den andra manualen (Wii Sport). Det är väldigt lättöverskådlig,
och lättare att hitta i. Väldigt bra med innehållsförteckning. Texten är lättläst,
nästan som i en barnbok. Lätt att ta till sig. Enkel i utförandet med en uppgift/
sida. Klara, specifika instruktioner, till exempel stå 2.5 meter från någonting.
Vilket kön är det på personen i bilderna?
Kan vara både man eller kvinna. Manlig frisyr men kvinnligt ansikte, och neutral
klädsel.
- Vilken ålder?
Ca 55 år.

Analys
Testperson 2 kunde orientera sig utan problem i STRADA. Han använde
innehållsförteckningen konsekvent. När han skulle hitta vart han kunde läsa om
hur han startade en specifik övning gick han till innehållsförteckningen och sedan
till Startsida. Detta skulle bland annat kunna vara på grund av förkunskaper eller
att ordet innehåller start. Utöver det, kunde han hitta och förstå informationen
relativt lätt, och därför blev det långsamma tempot och även mängden sidor
överdrivet. Detta kan leda till en viss frustration. Manualen är dock menad att vara
anpassad efter den lägsta behovsnivån. Testperson 2 jämförde manualen med en
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barnbok, det vill säga tempot och den lilla mängden text i kombination med
bilder. I teoridelen framställs riktlinjer från Bolte Taylor (2009) där bland annat
pedagogik från barnböcker rekommenderas i lärande syften för personer med
nedsatt kognition. Utifrån detta var jämförelsen testperson 2 gjorde en bekräftelse
på den avsedda riktningen av manualens utformande.
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Kom igång med

Strada

Systemet Strada

Systemet består av en
skärm och en sensor.

Sensorn skannar dina
rörelser och speglar dem i
karaktären på skärmen.

Innan uppstart

s. 1

Uppstart

s. 5

Styra & välja

s. 9

Hitta i manualen:
Använd flikarna i höger kant för
att enkelt hitta till rätt kapitel.

Fyrkanterna längst ned på sidan
visar antaltet steg i kapitlet.
Den ifyllda rutan visar vilket
steg du utför.

Startsida

s. 15

Övningar

s. 19

Inställningar

s. 25

Avsluta

s. 29

Innan uppstart

Innan uppstart
Här finns tips för hur du kan
underlätta för sensorn att
spåra dina rörelser.

Ha kroppsnära klädsel.

1

2

Innan uppstart

Dina kläder får inte ha
reflektiva material.
3

Undvik direkt solljus.

4

Uppstart

UPPSTART
Här presenteras hur du
sätter igång systemet.

Klicka på skärmens
startknapp.
5

6

Uppstart

Rör på dig för att
väcka sensorn.
7

Stå 2.5 meter från
skärmen.
8

Styra & välja

Övningar

Styra & välja
Spela

Här kan du läsa om hur du
styr systemet och väljer
funktioner.

Video

Handen är en markör.
Den markerar vart på
skärmen du pekar.
9

10

Styra & välja

Använd din hand för
att flytta markören.
11

Håll handen stilla för
att välja ett alternativ.
12

Styra & välja

Övningar

Övningar

Spela

Spela

Video

Video

När handen är stilla,
laddas en grön mätare.
13

När mätaren är full bildas
en grön cirkel. Då blir
alternativet valt.
14

Startsida

Övningar

STARTSIDA
Spela

Här finns information om
startsidans funktioner.

Video

Befintliga övningar
*inte färdigställt
15

16

Startsida

Övningar

Övningar

Spela

Spela

Video

Video

Vid val av spela
startas alla övningar
automatiskt.
17

Vid val av video
startas ett videosamtal.
18

Övningar

ÖVNINGAR
Här presenteras hur du
väljer, startar och avslutar
en specifik övning.

Välj den övning du
vill göra.
19

20

Övningar

Stå i cirkelns mitt. En
röst från skärmen hjälper
dig att ställa dig rätt.
21

Stå still för instruktion
till vald övning.
22

Övningar

Starta övningen:
välj startsymbol.
23

Avsluta övningen: håll
handen framför pannan.
24

Inställningar

Inställningar

INSTÄLLNINGAR

Instruktioner
Ljud

Logga ut

Här finns information om hur
du stänger av eller sätter på
instruktioner innan övningar
och ljudeffekter.

Avsluta

Förbockad funktion:
du får instruktioner innan
övningar och ljudeffekter.
25

26

Inställningar

Inställningar
Instruktioner
Ljud

Logga ut
Avsluta

Urbockad funktion:
du får inte instruktioner
innan övningar och inga
ljudeffekter.
27

Du bockar för eller ur
en funktion genom att
välja funktionen.
28

Avsluta

Inställningar

AVSLUTA

Instruktioner
Ljud

Logga ut

Här presenteras hur du
antingen kan logga ut eller
stänga av systemet.

Avsluta

Vid val av logga ut, kan
en annan användare logga
in efter dig.
29

30

Avsluta

Inställningar
Instruktioner
Ljud

Logga ut
Avsluta

Vid val av avsluta,
stängs systemet av.
31

