
 

Utmärkning av information i manualer: 
Jämförelse av olika sätt att fånga visuell 

uppmärksamhet  
 

(HS-IKI-EA-04-612) 
 

Mats Lindahl (a95matli@student.his.se) 

Institutionen för kommunikation och information 
Högskolan i Skövde, Box 408 
S-54128 Skövde, SWEDEN 

 

Examensarbete på det kognitionsvetenskapliga programmet 
under vårterminen 2004. 

Handledare: Anna-Sofia Alklind Taylor 



Utmärkning av vital information i manualer: Jämförelse av olika sätt att fånga 
visuell uppmärksamhet 

Examensrapport inlämnad av Mats Lindahl till Högskolan i Skövde, för 
Kandidatexamen (B.Sc.) vid Institutionen för Kommunikation och information. 

 

2004-06-09 

Härmed intygas att allt material i denna rapport, vilket inte är mitt eget, har blivit 
tydligt identifierat och att inget material är inkluderat som tidigare använts för 
erhållande av annan examen. 

 

Signerat: _______________________________________________ 

 

 

 

 



Utmärkning av vital information i manualer: Jämförelse av olika sätt att fånga visuell 
uppmärksamhet 

Mats Lindahl (a95matli@student.his.se) 

 

 

 

 

Sammanfattning  

Då användare av någon produkt använder sig av dess manual, är det vanligt han eller 
hon hoppar över stycken som verkar irrelevanta eller för mödosamma att ta till sig i 
för hållande till den nyttan som informationen kan tänkas ge. Då kan användaren 
också missa information, som är nödvändig för att en uppgift/problem skall lösas. 
Denna studie har undersökt och jämfört tre olika sätt att markera ut ett stycke 
information i en manual. Med manualens hjälp har försöksdeltagarna sorterat kanaler 
på en TV. De olika sätten att markera informationen skiljer sig åt i den grad av 
relevans de har till uppgiften. Resultatet antyder att de som haft manual där 
informationen märkts ut gjorde fler fel än då ingen markering skett men det beror 
troligtvis mer på tolkning av innehåll och struktur, snarare än att den utmärkta 
informationen uppmärksammades i mindre grad än den icke utmärkta. 

Nyckelord: Visuell uppmärksamhet, uppgiftsrelevans, manualer 
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1 Introduktion 

Arbetet med att framställa en användarmanual har en inneboende komplexitet och ett 
flertal teorier, tumregler och rekommendationer har lagts fram som stöd i sådana 
processer (se exempelvis Wright, 1987; Carroll, 1990; Redish, 1993). Komplexiteten 
kommer av att det är många faktorer som påverkar hur väl en manual uppfyller sitt 
syfte. Produkterna, som manualen är skriven för kan vara mer eller mindre komplexa. 
Jämför exempelvis torktumlare kontra ordbehandlingsprogram. Situationen de 
används ställer olika krav på manualens utformning och storlek. Olika krav ställs på 
en manual för en tvättmaskin om den delas av flera hushåll jämfört med om maskinen 
står i ett enskilt hushåll. Vidare skiljer sig mål och förkunskaper åt mellan olika 
användare. Vissa användare vill få förståelse för hur produkten fungerar. Andra nöjer 
sig med att få ett problem löst. Målen hos en användare kan också ändra sig under 
tiden som ett problem/uppgift skall lösas (Uhler, 1981; 1984, i Kalén, 1997; Wright, 
1987).  

Redish, (1993) påpekar att även om ett dokument existerar är det inte säkert att någon 
läser det. Detta gäller även manualer. Wright, Creighton och Threlfall (1982, I 
Wright, 1987) visade att manualen i vissa fall, exempelvis för en TV, inte förväntas 
användas alls, då försöksdeltagaren anser sig ha tillräcklig kunskap hur apparaten 
fungerar. Med hänvisning till Penrose och Seiford hävdar Kalén, (1997) att när 
användare väl läser en manual kan så många som 65 procent av användarna hoppa 
över information de anser irrelevant för uppgiften de skall utföra. Detta innebär att en 
användare också kan missa delar som faktiskt är relevanta.  

Enligt Redish (1993) finns det tre typiska sätt att använda manualer: läsa för att lära, 
läsa för att göra och läsa för att lära hur man gör. Dessa sätt skiljer sig åt i vilken grad 
användaren vill få förståelse för produkten. Fawcett, Ferdinand och Rockley (1993) 
pekar också på ett fjärde sätt, nämligen läsa för att hitta då manualen används ungefär 
som ett uppslagsverk. Den här studien fokuserar på manualer av typen som ofta läses 
för att göra, det vill säga att användaren läser manualen för att först och främst få veta 
hur man ska utföra något. När det gäller denna typ av manual pekar Wright (1987) på 
ett utmärkande drag vid dessas användning: Användaren ställer frågor. Det kan vara 
frågor som ”Hur gör jag nu…?”, ”Varför blir det så här…?”, och så vidare. Frågorna 
kan vara mer eller mindre väl formulerade och av detta kan slutsatsen dras att 
användare inte alltid vet vad de söker efter. 

Forskning kring selektiv uppmärksamhet (Theeuwes, 1990; Folk, Remmington & 
Johnston, 1992; & Gronau, Cohen & Gershon, 2003) pekar på att en stimulus relevans 
till uppgiften är av väsentlig betydelse ifall det uppmärksammas eller inte. När en 
användare brukar en manual ställer vederbörande egna frågor och söker information 
för att finna svar på dessa (Wright, 1987). 

Är det viktigt att markeringsättet visar tydlig relevans till problemet eller uppgiften, 
för att stycket ifråga ska uppmärksammas? Denna studie avser undersöka olika 
alternativ att märka ut ett stycke; att försöka framhäva styckets vikt och på så sätt få 
användaren att uppmärksamma det. Finns det något sätt som är att föredra framför ett 
annat och är det något som bör undvikas? 
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2 Visuell uppmärksamhet 

Den definition av uppmärksamhet som används här är att uppmärksamhet är den 
mekanism som gör valet av viss plats eller objekt. Denna definitioon är enkel, passar 
denna studie väl, är använd tidigare (Eriksen och Eriksen, 1974; Posner, 1980; 
Gronau, m.fl., 2003) och är tillämplig i denna studie. 

Uppmärksamhet är ett av de områden inom psykologi och kognitionsvetenskap där 
det bedrivs en intensiv forskning. Av praktiska skäl behandlas här endast den visuella 
uppmärksamheten. Den abstraktionsnivå som valts är att uppmärksamheten ses som 
två interagerande faktorer: stimuli versus viljan/medvetandet. Andra benämningar är 
stimulus- respektive måldriven uppmärksamhet, passiv respektive aktiv 
uppmärksamhet och den mer moderna bottom-up respektive top-down. I denna studie 
kommer stimulus- respektive måldriven uppmärksamhet att användas då dessa termer 
går väl i linje med dem som används i beskrivningen av användare. Dessa sätter upp 
egna mål för vad som skall uppnås och vilken information som skall inhämtas (se 
kapitel 3, Manualer). Bilden av uppmärksamhet kan göras än mer komplex och 
mycket av dagens forskning använder neurala nätverk och försöker efterlikna 
mänsklig uppmärksamhet utifrån olika modeller. Se exempelvis Heinke och 
Humphreys (i tryck) och Schneider (1998) för en översikt.  

En allmänt accepterad syn på visuell uppmärksamhet kommer från Neisser (1967), 
som menar att bearbetningen av visuella stimuli är tudelad. Först bearbetas stimuli 
parallellt i något som kallas ”preattentive” perception vilken gallrar bort 
ovidkommande stimuli. Wolfe (2000) beskriver detta som vision före 
uppmärksamhet. I det andra steget manipuleras synintrycken seriellt. Den parallella 
bearbetningen är snabbare, men bearbetar stimuli på en mycket lägre detaljnivå än 
den seriella. Även om stimuli alltid bearbetas först i det parallella steget och sedan i 
det seriella, förekommer interaktion mellan de olika stegen. Hur dessa processer 
fungerar och hur de är relaterade till och påverkar varandra är vad modellerna som 
presenteras i exempelvis Heinke och Humphreys (i tryck) försöker beskriva. För 
denna studie räcker detaljnivån i modellen av Neisser (1967).  

2.1 Stimulusdriven uppmärksamhet 
Att stimuli kan guida uppmärksamhet, stöds av empiriska studier som i stor 
utsträckning bygger på visuell sökning. Wolfe (2000) beskriver ett standard-
experiment som går ut på att försöksdeltagarna får i uppgift att söka efter ett visst 
föremål (målstimulus) bland ett antal störande föremål. Vanligt är att man ändrat 
graden en målstimulus skiljer sig från störande stimuli och mängden störande stimuli 
som presenteras samtidigt. Genom att mäta reaktionstiden och/eller korrektheten och 
sedan studera detta mått som en funktion av mängden störande element, har man visat 
att antalet störande element inte spelar någon större roll om målet tydligt skiljer sig 
från omgivande stimuli (Wolfe, 2000). Detta ses som ett belägg för den parallella 
bearbetningen av stimuli och att stimuli i sig kan guida uppmärksamheten. 

2.1.1 Enkla stimuli 
De stimuli som använts är vad som kallas ”feature singletons”, vilket innebär att en 
stimulus visar på enbart en egenskap. Rent allmänt är det lättare söka efter en stimulus 
som är unikt i förhållande till övriga. Huruvida någon stimulus särskiljer sig från de 
övriga beror på förhållandet mellan närvarande stimuli. Det finns dock en asymmetri 
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på så sätt att sökning efter A bland en mängd med B inte är lika svårt/lätt som söka 
efter B i lika stor mängd med A (Treisman & Souther, 1985, i Wolfe, 2000). Detta har 
föranlett studier som undersökt vilka egenskaper som i högre grad är kapabla att guida 
uppmärksamhet än andra. Wolfe ger, här grovt summerade, exempel som:  

Färg 
Så länge en stimulus färg inte är allt för lik omgivande stimulis färger är denna 
stimulus lätt att urskilja från de övriga. 

Riktning 
Om ett föremål har en riktning som skiljer sig tillräckligt mycket från övriga (15° 
anges som tumregel) är det lätt att urskilja detta föremål från de omgivande 
föremålen, förutsatt det är likadana föremål. 

Storlek 
Sökning efter största eller minsta stimuli har visat sig vara effektivare än stimuli av 
mellanstorlek. 

Tecken på djup (3-D) 
Tecken på djup kan exempelvis vara skuggor som visar att en stimulus är en kropp. 
Om omgivande stimuli är olika tvådimensionella geometriska former kan 
skuggning av exempelvis en cirkel visa att den cirkeln är ett klot, vilket tydligt 
skiljer den från övriga former. En skugga som ligger bakom eller under en stimulus 
kan antyda ett avstånd mellan stimulus och bakgrunden. Bakgrund i det här fallet 
kan vara en annan visuell stimulus eller bara en vit yta som är fallet i många 
manualer. 

Ofta är stimuli mer komplexa och kan ha flera av, bland andra, egenskaperna ovan.  

2.1.2 Kritik mot enbart stimulusdriven uppmärksamhet 
En svaghet hos undersökningar (som bygger på visuell sökning), i den mån de skall 
visa på stimulusdriven uppmärksamhet, är att försöksdeltagarna söker aktivt efter 
vissa objekt. Detta innebär att sådana undersökningar endast visar att vissa stimuli, 
under rätta förhållanden, är lättare att hitta och urskilja; inte att dessa stimuli styr eller 
drar till sig uppmärksamheten. Visserligen kan uppmärksamheten styras helt av 
stimuli, även när man inte vet vad man letar efter. Folk, m.fl., (1992) uttrycker detta 
på följande sätt: 

“Thus, any particular system configuration, or ‘attentional control setting’ 
is a function of current behavioral goals. (In the absence of any current 
task goals, the system might default to settings based on long term 
biases.).” 
(Folk, m.fl., 1992, sid 1041) 

I de fall då inget mål finns uppsatt kan alltså uppmärksamheten drivas helt av stimuli. 
Kärnan i kritiken ligger i att undersökningar enligt principen för visuell sökning helt 
koncentrerar sig på vilka aspekter hos en stimulus som är lätta att upptäcka och tar 
detta som argument för att det är egenskaper hos en stimulus som styr eller drar till sig 
uppmärksamheten. Det är dock fler faktorer än dess inneboende egenskaper som 
påverkar huruvida en stimulus uppmärksammas eller inte. Exempelvis har studier 
visat att abrupta presentationer av olika stimuli kan styra uppmärksamheten (se 
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exempelvis Egeth & Yantis, 1997). Med abrupt menas att en stimulus inte presenteras 
direkt, utan efter en viss tid. Till denna form av experiment räknas också sådana 
experiment där en stimulus ändras efter viss tid. De abrupta presentationerna och 
förändringarna har visat sig vara effektiva i förmågan att dra till sig uppmärksamhet 
(Theeuwes, 1991a, 1991b). Särskilt stark effekt har förändringar av en stimulus 
ljushet, givet att ljusheten hos övriga stimuli är konstant (Theeuwes, 1995). 

2.2 Måldriven uppmärksamhet 
Även om förändringar av en stimulus ljushet kan dra till sig uppmärksamhet är det 
ändå möjligt att viljemässigt kunna kontrollera uppmärksamheten och ignorera stimuli 
av det slaget. Theeuwes (1991a) visade att om en observatör inte har fokus inställt på 
något innan presentationen av en stimulus dras uppmärksamheten dit där stimulus 
presenterades (experiment 2). Om försökspersonen redan har fokus inställt på en viss 
plats eller föremål, har en abrupt presentation av en stimulus i det perifera området 
ingen påverkan på uppmärksamheten (experiment 1). Detta leder till att 
uppmärksamheten under vissa omständigheter helt kan styras av observatörens 
intentioner och syften. Theeuwes (1990) visade dock att vissa abrupt presenterade 
stimuli kan dra till sig uppmärksamheten medan andra stimuli presenterade på samma 
sätt inte har samma effekt. Det finns med andra ord en interaktion mellan en 
observatörs mål och vilka stimuli personen ifråga är mottaglig för. 

2.3 Interaktion mellan måldriven och stimulusdriven 
uppmärksamhet  

Undersökningen av Theeuwes (1990) var en serie av fyra experiment. I första 
experimentet presenterades en mängd stimuli, varav en målstimulus och flera ”falska” 
målstimuli, inuti en enkel omgivande form (se figur 2.1). Målstimulus kan ses i ringen 
i den vänstra delbilden och de ”falska” i romberna. Bland de omgivande formerna var 
en av dem unik. I hälften av fallen var det en ring som var unik bland romber och i 
andra hälften var det en unik romb bland ringar. Den unikt omgivande formen 
saknade helt relevans för utförandet av uppgiften. 
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Figur 2.1 (efter Theeuwes, 1990). Två exempel på hur olika stimuli har presenterats i 
Theeuwes experiment. Till vänster presenteras en målstimulus i en unik omgivande 
form (cirkel). Till höger en målstimulus i en icke unik omgivande form (romb). 

 

Resultatet av det första experimentet visade att uppmärksamheten inte automatiskt 
drogs till den unika omgivande formen. Ett andra experiment enligt samma metod 
utfördes för att testa om något mer utmärkande än form skulle ha någon effekt på 
uppmärksamheten. Denna gång bestod omgivningen av ringar varav en hade en unik 
färg. Resultatet blev dock detsamma som experiment 1. 

Det tredje experimentet byggde på det första och form användes för att särskilja den 
unika omgivningen. Denna gång testades om en förändring av den unika formen hade 
någon effekt på uppmärksamheten. Efter en kort tid (260 ms) ändrades den unikt 
omgivande formen till en icke unik, till exempel en ring ändrades till en romb. Detta 
experiment visade att söktiden för målstimulus var signifikant kortare om den fanns i 
den omgivande form, ring eller romb, som ändrades än om den fanns i någon av de 
övriga. I det sista experimentet användes experiment 2 som utgångspunkt men med 
samma sorts modifikation som experiment 3. Till skillnad mot då formen ändrades, 
gav inte en ändring av unik färg till en icke unik färg något signifikant resultat. Det är 
dock lite oklart hur Theeuwes (1990) utifrån dessa resultat kommer fram slutsatsen att 
perceptuell selektion är just uppgiftsberoende, vilket anges i titeln för sin rapport.  

Folk, m.fl. (1992) presenterar däremot en modell för hur sambandet mellan vilken typ 
av stimuli som uppmärksammas och observatörens mål kan fungera. Folk, m.fl., 
(1992) menar att perceptionssystemet kan bli konfigurerat att reagera på stimuli av en 
viss typ eller form som är relevant för att lösa en uppgift; för att uppnå ett mål. När 
väl systemet är konfigurerat kommer det alltid påkalla uppmärksamhet för stimuli 
som passar; oavsett om en stimulus är relevant eller inte. Däremot kommer stimuli 
som saknar egenskaperna systemet är konfigurerat för inte att uppmärksammas. Detta 
skulle kunna förklara Theeuwes (1990) resultat, så till vida att målstimulus skilde sig 
åt i form från övriga stimuli. En av de korta vertikala linjerna saknades. Eftersom 
uppgiften var att först hitta målstimulus var perceptionsssystemet konfigurerat för 
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formaspekter. Däremot var systemet inte konfigurerat för färger och därför 
uppmärksammades också förändringar i form men inte förändringar i färg.  

Modellen som presenteras av Folk, m.fl. (1992) förankras i fyra experiment. Av 
speciellt intresse för denna studie är experiment 4. Här styrks belägg för att också 
statiskt presenterade stimuli, som skiljer sig från en antagen norm, kan fånga 
uppmärksamhet. Detta gör att deras modell också är applicerbar på fall där mediet är 
tryck på papper och där presentationen av stimulus av nödvändighet blir statisk. 

Uppgiftsrelevansen gäller inte bara en stimulus fysiska egenskaper. Gronau, m.fl. 
(2003) gjorde en studie där de undersökte vilken effekt personligt signifikanta stimuli 
har på uppmärksamhet (exempelvis en försöksdeltagares namn). Effekten ställdes mot 
den effekt som uppgiftsrelevans visat sig ha. Deras resultat visade att personligt 
signifikanta stimuli som presenteras i det perifera området endast påverkar 
uppmärksamheten i de fall där de är relevanta för uppgiften, annars inte. Utifrån detta 
kan slutsatsen dras att just en stimulus relevans spelar en central roll för huruvida den 
skall uppmärksammas eller inte. Värt att notera är att alla stimuli, personligt 
signifikanta stimuli likväl som övriga, bestod av text. Det som skiljde en signifikant 
stimulus från övriga stimuli var innebörden.  

2.4 Sammanfattning visuell uppmärksamhet 
Den visuella uppmärksamheten kan under vissa omständigheter styras helt av stimuli 
och i andra fall helt av observatörens mål. Oftast är det en interaktion som sker mellan 
parallella processer som bearbetar stimuli och de syften och mål en observation har. 
En faktor som starkt påverkar huruvida stimuli uppmärksammas är deras relevans till 
den uppgift som skall utföras. En gemensam faktor hos det stora flertalet 
undersökningar som presenterats här, är att försöksdeltagarna har fått veta av 
försöksledaren vad de ska uppmärksamma, hitta eller söka efter. I naturliga 
sammanhang är det individen som själv bestämmer vad som skall uppmärksammas 
och vad som är relevant.  

Om ett stycke information skall markeras, med avsikt att användare faktiskt 
uppmärksammar och tar till sig informationen, kan det mot bakgrund av det som 
framkommit hittills finnas tecken på att ett visst sätt att markera ett stycke information 
är mer effektivt än andra. Om utgångspunkten är modellen av Folk, m.fl. (1992), hur 
väl stämmer denna modell på hur målen utformas vid användning av en manual och 
hur öppna är användare för stimuli av andra slag än de som förväntas? Det är med 
andra ord av intresse att se vad det finns för riktlinjer för manualutformning och vad 
dessa riktlinjer baseras på. 
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3 Manualer 

Som nämnts i introduktionen finns det en inneboende komplexitet kring 
användarmanualer. För att en manual skall uppfylla sitt syfte krävs det att 
kommunikatören har vetskap om när, var och hur den specifika målgruppen använder 
sig av manualer. Syftet kan också variera från manual till manual. Redish (1993) 
betonar särskilt vikten av att känna till hur manualer faktiskt används. Samma sak 
gäller givetvis också vid en studie som denna, vars syfte i korta ord kan beskrivas med 
att undersöka huruvida det går att öka sannolikheten att användaren uppmärksammar 
och tar till sig viss information genom någon att markera den på något sätt. 

3.1 Användande av manualer 
Det råder en allmänt utbredd skepsis mot manualer och nyttan av dem. Vidare är 
användare inte någon homogen grupp med avseende på hur manualer läses. Det går 
ändå att se vissa typiska drag. Mot bakgrund av forskning inom området för hur 
användare läser/använder manualer och instruktioner, har Redish (1993) identifierat 
följande kritiska punkter: 

Användare bestämmer själva vilken möda de vill lägga ner på att läsa manualer.  

Manualer används som verktyg. 

Användaren tolkar manualens innehåll aktivt medan de läser. 

Användaren tolkar innehållet utifrån tidigare kunskaper och förväntningar. 

Den första punkten förklaras av Redish (1993) med att användaren/läsaren gör en 
avvägning, där de ställer nyttan de kan tänkas ha av att läsa en viss information 
(exempelvis ett stycke) mot mödan de misstänker sig behöva lägga ner på att läsa och 
ta till sig informationen. De läser inte heller mer än nödvändigt, utan slutar när de 
tycker sig ha förstått tillräckligt bra. Redish pekar också på att upptagna/stressade 
läsare har en benägenhet att läsa mindre. De sållar så att säga hårdare. Detta ger sig 
väl till känna då det rör sig om produkter, med tillhörande manualer, som används på 
arbetsplatser, men även i andra sammanhang. Det är alltså av stor vikt att känna till i 
vilket sammanhang manualen är tänkt att användas. Det viktiga här är bedömningen 
om det är värt arbetsinsatsen att läsa ett visst stycke av manualen. 

Att manualer används som verktyg, baseras på bland annat Wrights (1987) forskning 
och den modell hon lagt fram för hur en manual används. Manualen används först när 
användaren undrar något om produkt och ställer sig frågor. Frågor som användaren 
ställer sig är problembaserade. Som exempel på frågor anger Wright: Varför fungerar 
inte det här? Hur gör man när man skall…? Frågorna är inte alltid så välpreciserade 
och en illa preciserad fråga kan ställa till problem för användarna när de sedan skall 
söka efter svar (Wright, 1987). Nedan återges en egen översättning av modellen. 

Före läsning 
 Formulera fråga – inte nödvändigtvis en precis frågeställning  

 Hitta platsen för ett eventuellt svar 
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Under läsning  
 Förstå texten – läsningen kan dock vara ytterst selektiv 

 Skapa handlingsplaner eller använd information för att fatta beslut 

Efter läsning 
 Utför handlingar eller realisera besluten 

 Utvärdera resultaten av handlingar eller beslut 

Wright (1987) baserar påståendet att användarna ställer frågor innan de läser ur 
manualen på en undersökning av Wright, m.fl. (1982, I Wright, 1987). Där gavs 
deltagarna exempel på olika produkter av fiktiva fabrikat. Deltagarna fick sedan ange 
i vilken utsträckning de kunde tänka sig att läsa i manualen för var och en av de olika 
produkterna. I vissa fall (som exempelvis TV-apparater) förväntades inte manualen 
användas alls, utan försöksdeltagaren ansåg sig i flera fall ha tillräcklig kunskap hur 
apparaten fungerade. Det var bara då deltagarna ansåg sig vilja veta något som de 
förväntade sig läsa manualen och just detta ser Wright som stöd för att användare 
ställer frågor innan de börjar läsa i manualen.  

När användaren sedan börjar söka efter svar på sina frågor är sökningen oftast 
regelbaserad (Wright, Hull & Lickorich, 1984, i Wright, 1987). Detta menar Wright 
bero på att läsarna influeras av sina tidigare tekniska kunskaper och den uppfattade 
strukturen i den skrivna informationen.  

När det gäller förståelsen av texten i manualer skiljer sig manualer från övriga texter 
på en kritisk punkt menar (Wright, 1987). Ofta innehåller manualer en stor mängd 
information som rör samma ämne, och huruvida användaren och/eller läsaren får en 
korrekt förståelse beror på hur han eller hon lyckas extrahera information och 
integrera information från flera olika platser i manualen. 

Skapandet av handlingsplaner beskrivs endast kortfattat av Wright som proceduren att 
sätta de nya kunskaperna i relation till de frågor man från början sökte svar på. Dessa 
handlingsplaner utförs och resultatet av den utförda planen utvärderas. Om resultatet 
inte är vad som förväntats fortsätter konsulteringen av manualen. Misstänker 
användaren att manualen missförståtts, skapas en ny plan som utförs och utvärderas 
(Wright, 1987).  

På grund av detta sätt att använda manualer (enligt Wrights modell) pekar Redish 
(1993) på vikten av att göra information lätt att hitta direkt, bland annat genom att 
göra en innehållsförteckning med rubriker och underrubriker som motsvarar de frågor 
som användaren vill få svar på. I sammanhanget av punkt två, att manualer används 
som verktyg, diskuteras även användandet av manualer utifrån en annan uppdelning. 
Här skiljer Redish på att ”läsa för att göra/uträtta”, ”läsa för att lära” och hybriden 
”läsa för att lära hur man skall uträtta/gå till väga”. Dessa olika sätt att använda 
manualer ställer olika krav på hur de skall vara utformade för att bäst tjäna sitt syfte.  

Redish (1993) tredje och fjärde punkt säger egentligen samma sak, där punkt fyra 
även pekar på vad det är som ligger till grund för de tolkningar användaren gör av 
texten. Användaren skapar sig en personlig förståelse av vad informationen i 
manualen betyder och till sin hjälp finns tidigare erfarenheter och förväntningar. 
Lund, Montgomery och Waern (1992) kallar detta för kognitiva strukturer och de 
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används som en samlingsterm för bland annat scheman, mentala modeller, mentala 
representationer, etc. 

Oberoende av vad det är för produkt, för vilken en manual skall utformas, pekar 
Redish (1993) på att det finns ett stort värde av att känna till en användares tidigare 
kunskaper och vilka mål en användare har. En användares mål är oftast att få 
någonting utfört. I fallet med TV-apparater och problemet att ställa in kanaler är det 
primära målet att kunna börja titta på TV, inte att läsa manualen. Det handlar om att 
skapa en modell över den typiska användaren.  

 

3.2 Riktlinjer för utformning av manualer 

3.2.1 Gör research – skaffa bakgrundskunskaper 
Med utgångspunkt från vad som nämnts kring användandet av manualer, slås följande 
fast: kunskapen om vem det är som ska använda manualen är ett av de viktigaste fakta 
kommunikatören bör känna till. Fawcett, m.fl. (1993) pekar även på vad det är man 
skriver om och vad det är man vill att läsaren/användaren skall uppnå efter att ha tagit 
till sig informationen. När det gäller just produktmanualer listar Fawcett, m.fl. sex 
frågor som, enligt dem, bör besvaras. Dessa är: 

• Vad är syftet med produkten? 
• Vilka kommer använda produkten? 
• Varför kommer de att använda produkten? 
• Var kommer de att använda produkten? 
• Hur ser konkurrensen ut? 
• Vilka styrkor och svagheter har konkurrerande produkter? 

 

Fawcett, m.fl. menar att de två sista punkterna är viktiga för att försäkra sig om 
framgång för produkten. Inget sägs dock om huruvida den kunskapen kan användas 
vid utformning av manualer. Nyttan med sådana kunskaper får, i samband med 
utformning av manualer, anses som diskutabelt om syftet med manualen är att guida 
användaren. Om manualen används som verktyg, och först när det uppstår problem, 
söker användaren antagligen inte information om hur den problematiska produkten 
klarar konkurrensen från andra likvärdiga podukter.  

När de som läser manualen skall kartläggas (ålder, yrke, utbildning, etc) menar 
Fawcett, m.fl., (1993) finns några frågor som är av speciellt intresse.Vilka skall läsa 
manualen? Vilka kunskaper har de sedan tidigare? Hur kommer de att använda sig av 
manualen och vilka frågor kommer de att ställa? Beroende på vilka kunskaper 
manualanvändaren har sedan tidigare kan den tekniske kommunikatören behöva 
skriva och utforma informationen på olika sätt. Pensionärer som inte använt sig av 
datorer i större utsträckning tidigare ställer andra krav på en manual, till exempelvis 
Excel, än vad en elev i grundskolan gör. Hur läsaren använder manualen handlar om 
att läsa för att lära, för att göra, etc. Vilka frågor de ställer kan kopplas till det som 
skrivits om första steget i modellen av Wright (1987).  
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3.2.2 Struktur 
Struktur avser hur informationen organiseras. Redish (1993) skriver om organisation 
på två nivåer. Dessa kan benämnas som makro- och mikronivån. Makronivå handlar 
om dokumentet i sin helhet medan mikronivå handlar om stycken och meningar. På 
makronivån spelar rubriker en stor roll och Redish (1993) pekar på två sätt att hitta 
lämpliga rubriker. Det ena är att hitta de frågor som den identifierade användaren har 
och det andra sättet är att kartlägga användarnas förkunskaper, mål och uppgifter. 
Som påpekades angående uppmärksamheten i föregående kapitel var just relevansen 
till uppgiften en nyckelfaktor för huruvida en stimulus uppmärksammas eller inte 
(Gronau, m.fl., 2003). Det handlar här om att stödja användaren i steget innan läsning 
(Wright, 1987).  

Fawcett, m.fl. (1993) ger fler exempel på olika mönster som informationen kan 
organiseras efter. Utöver sådana som Redish (1993) nämnt, kan ytterligare olika typer 
av organisation nämnas:  

• Den kronologiska (först, sedan, efter det …) 
Ett av de vanligare mönstren och det sätt som används i den manual som 
använts i denna studie. Hit räknas alltså de manualer som beskriver en 
procedur med de olika delmomenten organiserade efter vilken ordning de ska 
utföras i. 

• Viktigt till mindre viktigt 
Exempelvis enklare sjukvårdsinstruktioner vid olyckor som att se till att en 
medvetslös person andas före man ser till eventuella blödningar. 

• Oftast, till mest sällan använda funktioner 
Inspelning med hjälp av timer görs troligtvis oftare än inställning av kanaler på 
en videobandspelare och därför beskrivs inspelning före kanalinställning 

Det viktiga är att det finns en struktur. Genom rubriker ges användaren ett ramverk 
som möjliggör ett snabbt sökande efter information. De ser strukturen och vet var de 
kan förvänta sig hitta information (Redish, 1993). 

3.2.3 Att uttrycka sig med ord i manualer 
När det gäller orden en teknisk kommunikatör väljer att uttrycka sig med nämner 
Carliner (1993) några riktlinjer att utgå ifrån. Här avhandlas enbart den del som 
anknyter till instruktioner. Särskild vikt lägger Carliner (1993) vid introduktion av en 
passage, vilket kan vara en grupp stycken, exempelvis felhanteringsinformation, 
sekvens av procedurer, förklaring etc. Introduktionen fyller två syften, dels att 
förankra den nya informationen med den kunskap användaren har sedan tidigare och 
dels att visa användaren värdet av att läsa informationen (Carliner, 1993). Exempelvis 
kan förankringen innebära att koppla an till en fråga användaren ställt sig enligt 
modellen av Wright (1987).  

Om informationen är instruerande, som i fallet med manualer, är inledning (eng. 
opening) en lämplig form av introduktion (Carliner, 1993). En sådan inledning består 
av vad som här valts att kallas lockbete (eng. grabber). Syftet med detta lockbete är att 
höja användarens uppmärksamhet. Vidare skall en inleding också ha en motiverande 
komponent (eng. motivator). Denna skall relatera till det användaren redan vet 
(Carliner, 1993), till exempel användarens tidigare kunskaper eller de frågor som 
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användaren ställer sig (se modell av Wright, 1987). Kopplingar kan även göras till 
den uppgiftsrelevans som exempelvis Gronau, m.fl. (2003) menar är avgörande för 
huruvida stimuli skall uppmärksammas eller inte. Till sist skall en inledning också ge 
en överblick av en passage och lämpligen anknyta till användarens behov. 

När det gäller lockbetet, definieras detta som en mening, ett stycke eller en grupp av 
stycken som fångar eller höjer läsarens uppmärksamhet (Carliner, 1993). Olika 
förslag på lockbeten ges, såsom: 

• Fokusering på nyttan av informationen. 
• En klatchig (eng. catchy) fras, även om en varning också ges att vad som 

uppfattas som klatchigt skiljer sig från individ till individ. 
• Presentation av något mer visuellt slag, till exempel en bild. 

 

Carliner (1993) avhandlar även hur procedurer skall skrivas. Procedurer definieras 
som en mängd instruktioner hur en uppgift skall utföras. Dessa bör skrivas som 
numrerade listor. Vid behov, exempelvis då antalet steg blir för många (mer än 10) 
kan det ofta vara fördelaktigt att gruppera några av stegen i en miniprocedur. 

3.2.4 Användning av symboler och ikoner i manualer 
När det gäller användning av symboler och ikoner ger Horton (1993) följande förslag 
på när symboler och ikoner är lämpliga att använda: 

• För att ge etiketter till olika objekt, exempelvis felhanteringsinformation, 
varningar, tips, etc. 

• För att underlätta skumläsning av viss information och på så sätt ”snabbspola” 
läsaren. Horton (1993) uttrycker det ”To jog the reader”, sid 203. 

• För underlätta snabb igenkänning av objekt (se ovan exemplifiering) 
• För multilingvistiska skyltar och etiketter. Horton (1993) exemplifierar med 

vägskyltar, skyltar i offentliga byggnader, etc. 
 

Ett tredje sätt att fånga uppmärksamhet med symboler är användandet av grafisk 
dynamik (Horton, 1993). Till grafisk dynamik räknas symboler som exempelvis pilar, 
fartränder, instabila (eng. pregnant) tillstånd. Följande användningsområden anges: 

•  Statiska displayer 
•  Visa förändring  
•  Guida läsarens öga över presentationsytan 
•  Dra till sig uppmärksamhet 

 

En pil bör, med utgångspunkt från Horton (1993), kunna användas till att fånga 
användarens uppmärksamhet. Ser man till Gronau, m.fl. (2003) är det inte lika säkert 
att pilen får sådan effekt på uppmärksamheten. Om innebörden av en pil uppfattas 
som förändring skulle det kunna leda till att pilen inte ses som relevant när en 
användare exempelvis sorterar kanalerna på en TV. Horton (1993) anger också som 
en av de första frågorna den tekniska kommunikatören bör ställa sig vid all 
användning av grafik: Är den primära idén tydlig och självklar? 



 3 Manualer 

 12 

3.2.5 Mindre är mer 
Ofta presenteras mer information än vad som är nödvändigt för att lösa en uppgift 
(Davids, 1984 & Schraer, 1983, i Carroll, m.fl., 1988; Kalén, 1997). Detta 
informationsöverflöd kan överstiga tålamodet och den tekniska bakgrunden hos 
användaren (Carroll, m.fl., 1988). Även Carliner (1993) råder den tekniska 
kommunikatören att inte förklara mer än vad som är nödvändigt för uppgiften. Som 
ett försök att råda bot på bland annat detta informationsöverflöd utformades vad som 
kommit att kallas den minimala manualen (se exempelvis Carroll, 1988, 1990 & Van 
der Meij och Carroll, 1995). Den minimala manualen bygger på, grovt förenklat, att i 
kvantitativ benämning inte göra manualerna mer omfångsrika än vad som är 
nödvändigt. Mycket information kan utelämnas. Det viktigaste är att informationen är 
så klar och precis som möjligt.  

En punkt där den minimala manualen till viss del går ifrån prinicpen om minimalism, 
är felhanteringsinformation. Detta område har varit eftersatt i de flesta sorters 
manualer och felhanteringsinformation, i de fall fel uppstår, finns ofta inte 
överhuvudtaget. Då den finns, finns den ofta med i ett särskilt avsnitt eller kapitel 
kallat ”troubleshooting” eller liknande.  

Van der Meij och Carroll (1995) pekar på forskning som visar att närvaro av 
information om vilka fel som kan uppstå och hur man rättar till dem hjälpte användare 
att hitta felen 33 procent snabbare under träning. Efter genomförd träning gjordes 
också bättre diagnostisering och bättre rättning av fel. Det viktiga är att informationen 
placeras så nära ställena där fel kan uppstå som möjligt. Vidare blir det lättare för 
användaren att upptäcka vad som gått snett och att upptäcka det innan en felaktig 
handling leder till ett allvarligare fel. Ytterligare en positiv effekt av att ha rikligt 
förekommande felhanteringsinformation är att det blir lättare att lokalisera ett fel som 
gjorts för endast ett fåtal handlingar sedan, än efter en lång serie av handlingar. För 
det tredje är det lättare att beskriva felet då informationen hamnar i dess rätta 
sammanhang (Van der Meij och Carroll, 1995). 

3.3 Sammanfattning manualer 
Vad som går att sluta sig till utifrån forskning som gjorts kring manualer och teknisk 
dokumentation och dess användning är: användare bestämmer själva vad och hur 
mycket de vill läsa. Bara för att man skrivit ett dokument är det inte säkert någon vill 
läsa det. Detta innebär att ett avsnitt, som kan vara av vikt för att en uppgift skall 
lyckas, riskerar att missas och/eller ignoreras, åtminstone under ett antal misslyckade 
försök innan det upptäcks.  

Givet att en utvärdering görs av ett stycke text om huruvida ett det är värt att läsas 
eller inte, kan det vara av avgörande betydelse om texten är rätt formulerad för 
målgruppen och sammanhanget eller inte. Carliner (1993) visar på olika sätt hur en 
teknisk kommunikatör kan använda text för att fånga eller höja läsarens 
uppmärksamhet med hjälp av inledningar och lockbeten. Samma funktion menar 
Horton (1993) att grafik, som exempelvis pilar, kan ha. 
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4 Problemområde 

Då så många som 65 procent av användarna hoppar över information som de bedömer 
vara irrelevant (Kalén, 1997), finns det goda skäl att anta att användare ibland gör 
felbedömningar och missar information som faktiskt är relevant. Därigenom kan 
många onödiga fel uppstå.  

Redish (1993) pekade på fyra punkter som hon ansåg var kritiska för hur användare 
använder manualer och teknisk dokumentation. Dessa har redogjorts för i kapitel 3. I 
sin redogörelse för den första av de fyra kritiska punkterna skriver Redish: 

”[readers] skim; they skip; they read just enough to reach a personal level 
of satisfaction with their new knowledge or until they reach a personal 
level of frustration with the document or product. They may return to the 
document later or to try again, which is another reason to help readers to 
find what they need quickly is so critical in technical documents.” 
(Redish, 1993, sid: 17) 

I det stora flertalet av de studier som gjorts kring visuell uppmärksamhet och 
uppgiftsrelevans har försöksdeltagarna vetat vad de ska leta efter bland en mängd 
störande stimuli. Mängden undersökningar är mindre omfattande där 
försöksdeltagarna själva bestämmer vad som skall uppmärksammas och där de kan ha 
en mer eller mindre klar uppfattning om hur målet ser ut. Vad som dock framgår av 
forskningen är att huruvida någon stimulus är relevant eller inte ökar eller minskar 
sannolikheten att den blir uppmärksammad.  

Sett ur perspektivet av Wrights (1987) modell prövas i denna studie olika sätt att 
stödja användaren i det första steget, det vill säga före läsning, då svar på användarens 
frågor skall hittas. Syftet är att jämföra effekten av olika utmärkningar av ett stycke 
information. Gäller det för dessa olika utmärkningar att de måste visa på ett visst mått 
av relevans i förhållande till uppgiften som skall lösas för att informationen skall 
uppmärksammas? Räcker det med att en ikon, symbol eller annan visuell stimulus 
presenteras i anslutning till informationen så länge det inte är irrelevant för uppgiften? 
I de hypoteser som presenteras nedan, används utmärkning i betydelsen av att någon 
stimulus i anslutning till stycket har lagts till eller manipulerats. 

De hypoteser som ställs är följande: 

H1: Utmärkning av ett stycke leder till att fler uppmärksammar det. Utmärkningen 
i sig leder till att fler uppmärksammar stycket och därigenom uppstår färre fel. 

 
H2: Utmärkning som visar någon slags relevant koppling till uppgiften leder till att 

flera personer uppmärksammar informationen till skillnad då utmärkningen 
inte har någon sådan relevans. Färre fel uppstår därför i de fall utmärkning 
visar relevans till uppgiften än då sådan relevans saknas. 

 
Det finns dock ett antagande som görs. Då användarna ställer frågor kring produkten 
och dess handhavande och söker i manualen efter svar, kan användarna vara osäkra på 
vad de letar efter och i många fall vet det först när de ser svaret. Antagandet ligger i 
att de som läser manualen är mer öppna för andra slags stimuli än bara bokstäver, som 
exempelvis ikoner och symboler. Theeuwes (1990) visade med sina fyra experiment 
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att när målstimulus hade en viss form så hade störande stimuli negativ påverkan om 
det var en form som ändrades, medan en ändring av färg inte hade samma effekt. 
Folk, m.fl. menar att om perceptionssystemet är förinställt på stimuli av viss typ, 
uppmärksammas dessa medan andra typer av stimuli i värsta fall ignoreras helt. 
Användarens perceptionssystem antas därför, uttryckt i linje med modellen av Folk, 
m.fl. (1992), vara ”förprogrammerat” för att också uppmärksamma ikoner och bilder 
och inte bara text.  

4.1 Problemavgränsning 
Här används en manual av kokboksvarianten, det vill säga: ”1) gör si, 2) gör så". 
Sådana manualer läses inte nödvändigtvis på samma sätt som exempelvis en manual 
för underhåll av digital telefonväxel. Där kan det vara viktigare att (snabbt) hitta 
förklaringar till diverse felkoder och troliga orsaker. Redish (1993) skiljde på att: 
"läsa för att göra/uträtta", "läsa för att lära" och "läsa för att lära hur man gör”. 
Fawcet, m.fl. (1993) pekar också på ett fjärde sätt, ”att läsa för att lära sig var man 
hittar information”. I enlighet med denna klassificering studeras alltså en manual av 
kategorin ”läsa för att göra/uträtta” och ”läsa för att lära göra/uträtta”. Att ta hänsyn 
fler olika strategier ryms inte inom ramarna för denna studie.  

Färg som stimuli har inte använts. Detta påverkar generaliserbarheten, men med tanke 
på de argument som finns mot att använda färg har denna inskränkning i 
generaliserbarheten ansetts acceptabel. De argument mot att använda färg som avses 
är främst att färger har olika symbolvärde i olika kulturer, att färgkoder används till 
annat, att färg försvinner i svartvita kopiatorer och blir dyrare att framställa och att 
vissa personer är färgblinda. 
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5 Metod 

Den här studien avser alltså att jämföra olika alternativ för att markera ett stycke med 
viktig information. I det här fallet märks felhanteringsinformation ut i manualer. 
Uppmärksammas något av alternativen av fler personer än ett annat alternativ?  

5.1 Försöksdeltagare 
I undersökningen deltog sammanlagt 40 studenter och personal på Högskolan i 
Skövde (24 män och 16 kvinnor) i åldrarna 19-40 år. Deltagare söktes först genom e-
post. Denna metod gav dock inte speciellt många deltagare och försöksledaren fick 
istället går runt och fråga personer direkt. Prioritet låg på att få så många deltagare 
som möjligt och det kan finnas en viss tendens att deltagarna överlag är mer tekniskt 
insatta och vana än en tänkt användare ur TV:ns målgrupp. Som tack för medverkan, 
lottades fyra trisslotter ut bland försöksdeltagarna. Deltagarna fick välja ett nummer 
på en dragningslista och där skriva sitt namn och sin e-postadress.  

Två fall har uteslutits från den kvantitativa analysen. I ett fall fullföljdes inte 
uppgiften. Det andra av bortfallet beror på ett felaktigt handhavande av videokameran 
och lösningen av uppgiften kom inte med utan endast början och slutet, då uppgiften 
var löst. Dessa två har uteslutits och värdena har ersatts med resultat från 
kompletterande testsessioner med respektive varianter. Tre personer deltog innan 
manualen gjordes om för att minska risken för golveffekt. Resultatet från dessa tre 
ingår inte i de analyser som gjorts. 

5.2 Material 

5.2.1 Produkt 
Valet av produkt, en TV, gjordes mot bakgrund av att en TV är något som finns i stort 
sett i varje hem. Hade en mer nischad produkt valts skulle det lätt leda till att några av 
försöksdeltagarna har bättre förståelse för produkten än övriga och några har större 
motivation än andra. En mer nischad produkt skulle negativt kunna påverka antalet 
personer som är villiga att delta. Vidare skulle en varierande motivation och intresse 
göra resultatet mer otydligt. Till sist skulle också den externa validiteten hotas. Om en 
deltagare skulle tvingas sätta sig in i någon produkt som personen ifråga aldrig skulle 
kunna tänka sig använda i vanliga fall, exempelvis en gitarrförstärkare, skulle 
resultatet kunna visa effekten av markeringssätt då användare till viss del är 
ointresserade av hur man använder en produkt. Att här använda en utbredd produkt 
som en TV antas ligga närmre en möjlig situation för fler deltagare än om en mer 
nischad produkt skulle användas. Den TV som valts för studien är en Mitsubishi CT-
25M5ST. 

5.2.2 Videokamera 
En videokamera användes för att dokumentera experimentet. Videofilmningen skedde 
helt öppet för deltagarna och det var TV-rutan och vad som händer i menyerna som 
filmades. Ingen av försöksdeltagarna syns på videbanden och detta informerades 
försöksdeltagarna om. 



 5 Metod 

 16 

5.2.3 Manual 
Manualerna som använts i experimentet upptar en A4 sida i liggande format. Det är 
endast den del av manualen som beskriver inställning av kanaler som 
försöksdeltagarna används i studien. För att uppgiften skall utföras under så naturliga 
förutsättningar som möjligt, finns också instruktioner för språkval, automatisk 
inställning och radera program återgivna. Att ha en komplett manual för TV:ns alla 
funktioner hade kanske gett ännu naturligare förutsättningar men det hade också 
inneburit en större mängd arbete. Administrationen troligtvis blivit mer arbetsam och 
hela manualen hade behövt omarbetas för att alla delar skulle ge ett konsekvent 
intryck.  

En försöksdeltagare har fått använda en av de olika varianterna. Bortsett från 
markeringssättet är manualerna i övrigt identiska. Det finns en manualvariant för varje 
utmärkningssätt.  

Den utformning av manualerna som testas ändrades efter att tre personer genomfört 
uppgiften. Anledningen till detta var att det gick ”för bra” att utföra uppgiften, också 
med kontrollvarianten. Eftersom resultaten från försöken före ändringen inte skulle 
vara jämförbar med de efter och tillgången till deltagare var begränsad, ändrades 
placeringen av felhanteringsinformationen redan efter att tre personer utfört uppgiften. 
Av denna anledning ligger all felhanteringsinformation samlat efter punkt 6 (se bilaga 
1-4). Denna placering ställer större krav på markeringarnas förmåga att påverka 
uppmärksamheten då fokus ligger på det aktuella steget och då målstimulus ligger 
längre ut i det perifera synfältet.  

Följande markeringsvarianter testades: 

Variant 1 
Detta är kontrollvarianten av manualen. Här finns texten återgiven på samma sätt som 
de övriga varianterna, men utan någon av nedanstående manipuleringar (se bilaga 1). 

Variant 2 
Enligt Folk, m.fl. (1992) var det huruvida en stimulus passade in i den typ av stimuli 
som användarens perceptionssystem är konfigurerat för att urskilja, som avgjorde om 
en stimulus uppmärksammades eller inte. Innehållet har särskiljts typografiskt genom 
att det satts i ett annat typsnitt (Helvetica) samt att lockbetet har fetstilats (se bilaga 2). 

Variant 3 
I denna variant har en pil använts för att peka ut målet (se bilaga 3). För övrigt skiljer 
sig inte texten i målet från kontrollvarianten. Med stöd från Horton (1993) bör den 
åtminstone attrahera uppmärksamheten då det är en symbol som bör känns igen sedan 
Även dess dynamiska egenskaper (se avsnitt 3.2.4) verkar för att pilen skall kunna 
höja uppmärksamheten. 

Variant 4 
En ikon av ett strykjärn, i den form det förekommer i skötselanvisningar i kläder, har 
lagts till i anslutning till stycket (se bilaga 4). Detta markeringssätt är direkt irrelevant 
i sammanhanget. Hur stor effekt kan en helt irrelevant ikon få? Att huvudtaget testa 
en irrelevant ikon kan tyckas onödigt, men den är tänkt att visa huruvida relevansen 
till uppgiften spelar stor roll för guidning av uppmärksamheten. Då tolkning av ikoner 
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och symboler är mer eller mindre kulturbetingat kan det som i ett sammanhang 
uppfattas som relevant, uppfattas som irrelevant i ett annat, vilket också motiverar 
studie av en irrelevant ikon. 

5.2.4 Kompendium 
Manualen ingår i det kompendium som varje försöksdeltagare tilldelas. Första sidan 
innehåller instruktioner för experimentet (se bilaga 5). Den andra sidan var en av 
manualerna (se bilaga 1-4). Tredje sidan består av de skriftliga frågorna och utrymme 
avsett för svaren (se bilaga 6) och den fjärde sidan var blank. Då försöksdeltagaren 
skulle välja manualvariant lades alla kompendier med baksidan upp. Den blanka sidan 
fanns med för att inget skulle synas igenom pappret och kunna påverka deltagarens 
val. Denna procedur beskrivs mer utförligt i kapitel 5.5.1. 

5.3 Pilotstudie 
Några av de beslut om experimentets uppläggning och genomförande baseras på den 
pilotundersökning som gjordes. I den pilotundersökningen användes en manual som i 
stort är likadan som den som använts här men manualvarianterna var pil, kursiverad 
text (den typografiska varianten) och en kombination mellan pil och kursivering. Den 
beroende variabeln var en rangordning av de olika manualvarianterna som deltagaren 
gjorde efter slutförd uppgift. Med den beroende variabel som där valdes gick det dock 
inte uttala sig om huruvida markeringen hade någon effekt eller inte utan enbart 
vilken attityd försöksdeltagarna har till ett visst markeringssätt och huruvida de anser 
ett markeringssätt vara bättre än ett annat. Däremot gav pilotstudien god kännedom 
om hur lång tid experimentet kunde förväntas ta för en enskild försöksdeltagare. 

5.4 Uppläggning 
En mellangruppsuppläggning har använts med manualvariant som oberoende 
variabel. Med inomgruppsuppläggning skulle det krävas flera uppgifter för 
undersökningen, då det inte går att återkalla eller nollställa tidigare vunnen kunskap. 
Om en försöksdeltagare exempelvis får lösa en uppgift per utmärkningssätt, kan 
deltagaren tills den fjärde uppgiften ha listat ut vad undersökningen mäter. Detta 
skulle kunna leda till att deltagaren fäster uppmärksamheten på den kritiska 
informationen tidigare än vad som åstadkoms genom utmärkningen eller inte läsa 
manualen alls. Även om denna effekt skulle kunna balanseras ut, skulle ändå den 
externa validiteten hotas. Kravet på de olika uppgifterna skulle också vara att de inte 
skiljer sig allt för mycket i svårighetsgrad, för jämförbarhetens skull. Då det kan ta en 
hel del tid för en försöksperson att fullfölja uppgiften beroende på vana är det av 
denna anledning heller inte lämpligt att använda sig av inomgruppsuppläggning.  

5.5 Uppgift 
Den uppgift som försöksdeltagarna ska utföra är att sortera programinställningar till 
var sin programplats. SVT 1 skall ligga på programplats nr 1, SVT2 på programplats 
2 och TV4 på programplats 4. När alla kanaler är på plats är uppgiften avklarad. 
Denna uppgift prövades i pilotundersökningen och visade sig vara av lämplig 
svårighetsgrad. Det fel som uppstår är att en aktivering (och dess rödmarkering), 
vilket visas genom att programnumret markeras med rött, av en programinställning 
försvinner efter en viss tid. Detta gav deltagarna i pilotundersökningen, 24 personer, 
stora problem och det är informationen kring denna som märkts ut.  
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5.5.1 Mätning 
För att mäta huruvida ett sätt att markera information påverkar sannolikheten att 
informationen blir uppmärksammad eller inte, står några alternativ till förfogande. Ett 
alternativ är att mäta tiden för hur långt de olika försöksdeltagarna tar på sig för att 
utföra uppgiften. Ju snabbare lösning, desto bättre är markeringssättet. Detta sätt ger 
dock utrymme för många störande variabler, exempelvis läsvana, manualvana, etc. 
Det finns också en stor risk att tid inte mäter hur snart den utmärkta informationen 
uppmärksammas utan också en mängd andra förehavanden, som exempelvis problem 
med att hitta rätt på fjärrkontrollen och menysystemet, att försöksdeltagaren börjar 
läsa information om språkinställningar, råkar ändra menyspråk eller trycker på fel 
knapp, exempelvis ”Ta bort” istället för ”Flytta”.  

I kapitel 3.1 presenterades fyra punkter som Redish (1993) ansåg vara viktiga att ha 
kännedom om. Då användare inte bara tolkar manualen, utan också artefakten, utifrån 
sina tidigare erfarenheter och förväntningar, kan dessa ställa till problem för 
användaren. Att inse sådant missförstånd och sedan byta perspektiv kan ta tid; tid som 
i det här fallet skulle antyda att markeringssättet tar längre tid att upptäcka. 
Sammantaget är tid som beroende variabel inte särskilt tillförlitligt i det här fallet.  

Ett alternativt sätt är att helt enkelt fråga försökspersonen och låta denna jämföra de 
olika varianterna och exempelvis rangordna dem från bäst till sämst och motivera 
varför de tycker att en är bättre än en annan. Denna variabel användes i 
pilotundersökningen och det är också mot bakgrund av erfarenheterna från den som 
rangordning inte har valts här. För att få ett säkrare resultat är det ändå bra att även 
fråga vad deltagarna tycker om manualen som de använt i försöket. Dessa frågor skall 
givetvis inte vara ledande, men en viss begränsning av svaren är önskvärt om det skall 
vara användbart.  

Här har ett tredje alternativ valts, nämligen att protokollföra felfrekvensen då 
uppgiften utförs. Färre fel betyder att informationen hittats tidigare, givet att texten 
ger korrekt handledning. Svårigheten med detta är att hitta rätt fel att mäta. Risk finns 
att den aktuella beroende variabeln blir för grov och på så sätt inte avslöjar skillnader 
som finns eller att den blir för fin och på så sätt ger en stor mängd brus i resultatet. 
När det gäller felfrekvens bör det också tilläggas att även om det finns en klar 
definition av vad som skall betraktas som fel, är det inte alltid felen framträder så 
tydligt. Detta leder till att gränsdragningar måste göras. Sådana gränser kan vara svåra 
att dra likadant vid varje försökstillfälle och därmed skulle den interna validiteten 
hotas. Det finns även olika slags fel och alla beror inte nödvändigtvis på hur 
information har märkts ut. Man kan exempelvis tänka rätt och göra fel eller tänka fel 
och göra rätt. Här har, trots riskerna, ändå felfrekvensen valts som beroende variabel. 
Felet är tämligen tydligt (se avsnitt 5.4).  

Feldefinitionen lyder: 

Fel uppstår när en flytt misslyckats på grund av att det gått för lång tid 
utan aktivitet. Det är alltså sekvensen av procedurerna i steg 4, 5 och 6 (se 
bilaga 1-4) som skall ha tagit för lång tid, för att det skall klassas som fel. 
Exempelvis räknas inte fall då ett program markeras för flytt och sedan 
blir avmarkerat på grund av tiden utan aktivitet. Försöksdeltagaren måste 
ha utfört alla stegen fyra till sex och misslyckats flytta programmet för att 
det skall klassas som ett fel. Med denna feldefinition är det också lätt att 
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avgöra om försöksdeltagaren har tagit till sig kärnan i informationen, det 
vill säga att stegen bör utföras direkt efter varandra.  

Med röd markerings försvinnande avses att den bakgrundsfärg ett valt 
programnummer efter ett tryck på den gula knappen på fjärrkontrollen (se 
steg 3 i bilaga 1-4) försvinner efter att användaren varit inaktiv några 
sekunder. Om så sker måste programmet som skall flyttas markeras på 
nytt enligt steg tre i manualen. 

 

Det är möjligt att fler fel uppstår på grund av att försöksdeltagaren inte 
uppmärksammat felhanteringsinformationen. Enbart försvinnandet av den röda 
markeringen skulle kunna anses som adekvat feldefinition. Problemet med en sådan 
feldefinition är att det i många fall kan bli fråga om gränsdragningar. Om 
föröksdeltagaren exempelvis upptäcker att markeringen försvunnit och markerar 
programmet igen för val av destination, skulle detta anses som ett fel trots 
försöksdeltagaren gör rätt. Att enbart räkna antal försvunna rödmarkeringar skulle ge 
en större gråzon av möjliga fel.  

En kompletterande mätning görs genom att deltagarna ombeds att högt läsa den 
information i manualen som de använder för att lösa uppgiften, detta för att kunna 
säkerställa tolkningar av felfrekvensen, alternativt avslöja eventuella förväxlingar som 
exempelvis att det är något annat som ligger bakom en högre eller lägre felfrekvens än 
att användarna uppmärksammar informationen sent eller tidigt. Sådana förväxlingar 
skulle kunna undvikas med ytterligare en pilotundersökning, men här har lösningen 
med den kompletterande beroende variabeln valts. Detta val görs på grund av de 
tidsmässiga begränsningar som finns, att det behövs många försöksdeltagare med den 
uppläggning som valts, samt att den mängd personer som kan tänkas ställa upp i 
undersökningen är begränsad. 

5.5.2 Kvalitativt komplement 
Den kvantitativa delen kompletteras vidare med en kvalitativ del, bestående av frågor 
som besvaras med text, det vill säga inte kryssrutor, likertskalor eller dylikt. Detta 
formulär finns bakom manualen i det kompendium som deltagaren får (se bilaga 6). 

Utöver de frågor som finns på detta formulär ställs också andra frågor muntligt, 
beroende på hur deltagaren har svarat på de skriftliga frågorna. Dessa frågor var : 

• Fanns det något du reagerade på? 
• Saknades något? 
• Läste du informationen som inleddes med ”Det kan hända att …” och i vilket 

sammanhang lästes den? 
• Några åsikter hur den informationen var utformad? 

 

Om deltagaren redan hade gett svar på någon av de ovanstående frågorna, ställdes den 
inte. Efter varje gång en deltagare utfört uppgiften och svarat på frågorna, 
kontrollerade försöksledaren att svaren tolkats korrekt. Vid de fall då svaren var 
oklara ombads deltagaren göra förtydliganden av sina svar. Svaren på de muntliga 
frågorna skrivs in under övrigt för att inte förväxlas med de övriga svaren. 
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5.6 Genomförande 
Experimentet genomfördes i ett mindre grupprum på Högskolan i Skövde. Det fönster 
som fanns var täckt av en vit duk som används för overheadbilder. Ingen utanför 
rummet kunde alltså se vad som hände. När en försöksdeltagare anlände till 
försökslokalen, välkomnades denna och ombads sätta sig på en stol. Lokalen var för 
övrigt inredd med ett bord, ca. 2 meter långt, på vilken TV:n stod placerad vid ena 
kortändan. Stolen var placerad vid andra. Förutom kompendierna fanns också 
fjärrkontrollen och bilden på den med de utmärkta knapparna (se bilaga 7). TV:n var 
vid deltagarens ankomst avstängd volymen var nollställd under alla försökssessioner. 
Deltagandet tog vanligtvis 20-25 minuter.  

5.6.1 Tilldelning av kompendium 
I denna studie har försöksledaren varit samma person som den som samlar och 
schemalägger försöksdeltagare. För att undvika försöksledareffekter vid tilldelningen 
av manualvarianterna har randomiseringen skett efter följande procedur. På ett bord 
framför stolen låg kompendier av det slag redogjorts för i avsnitt 5.2.4 med baksidan 
upp. Ordningen i vilken kompendierna läggs ut på bordet bestäms blockvis med hjälp 
av kast med tärning. Försökspersonen har sedan fått välja ett av kompendierna. 
Efterföljande försöksperson har sedan fått göra samma sak, men föregående 
manualvariant har inte varit tillgänglig för val. På detta sätt skapas ett block av 
försöksdeltagare inom vilket alla manualvarianter har testats en gång, där den första 
personen kan välja vilken variant som helst och den sista blir tilldelad den som finns 
kvar. När alla varianterna testats en gång vardera, påbörjas bildandet av ett nytt block. 
Genom att försöksdeltagaren själv väljer manualvariant, är försöksledaren innan 
försöket helt ovetandes om vilken variant som testas vid ett visst tillfälle. Någon 
medveten eller omedveten styrning av försöksdeltagare till viss manualvariant har 
därför inte varit möjlig. 

En variant av blockrandomisering har således använts vid tilldelningen av 
kompendierna. Anledningen, förutom att minska risken för försöksledareffekter, är att 
eventuella bortfall är lätta att kompensera. Skulle det visa sig att någon får förhinder, 
är det lätt att korrigera genom att antingen hitta ett annat tillfälle för 
försöksdeltagaren, hitta en annan försöksperson ur den nämnda populationen eller så 
länge antalet försöksdeltagare är tillräckligt utesluta hela blocket (i praktiken det sista 
blocket). Denna randomiseringsmetod ger på så sätt en önskvärd flexibilitet och klarar 
av att garantera en slumpmässig tilldelning av de olika manualvarianterna oberoende 
av mängden som ställer upp som försöksdeltagare.  

När en försöksdeltagare gjort sitt val, vändes kompendiet upp och försöksdeltagaren 
får läsa igenom instruktionerna (se bilaga 5) och bekanta sig med fjärrkontrollen. Till 
deras hjälp finns en bild av fjärrkontrollen (se bilaga 7) tillgänglig med knapparna 
som används i uppgiften namngivna. Försöksdeltagarna har vid detta tillfälle 
möjlighet att ställa frågor kring undersökningen och hur den är tänkt att gå till.  

5.6.2 Utförande av uppgift 
När försöksdeltagaren känt sig redo har videokameran startats. Om deltagaren behövt 
hjälp, som inte påverkar uppmärksammandet av felhateringsinformationen, har sådan 
hjälp givits. Hjälp har dock inte givits kring problemet att programinställningarna 
”flyttar på sig vid flytt”. Detta är ett speciellt fel som beror på att programmen mellan 
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ursprungsplatsen och destinationen flyttar sig ett steg för att lämna plats och fylla ut 
tomrummet på programmets gamla plats. Sådan hjälp skulle ge möjlighet att medvetet 
planera sitt programflyttande, vilket i sin tur skulle kunna påverka antalet fel som 
görs.  

När uppgiften slutförts, uppmanades deltagarna att vända till sidan med frågor (se 
bilaga 6) och högt läsa texten längst upp på sidan som anger vilken manualvariant 
som använts. Det finns fyra olika sidor med frågor, där den enda skillnaden dem 
emellan är texten som anger vilken manual som använts. Endast kontrollvarianten har 
tagits med som bilaga. Efter att manualvariant angetts stängdes videokameran av. På 
så sätt anges manualvariant efter uppgiften och den som analyserar dokumentationen 
och i det här fallet räknar antal fel, kan göra det ovetande och opåverkad av vilken 
variant det är som används. 

5.6.3 Kvalitativa mätningen 
Då videokameran stängts av fick deltagaren svara på frågorna i bilaga 6 plus de 
muntliga frågorna som redogjorts för i avsnitt 5.5.2. Efter att alla frågor var besvarade 
fick försöksdeltagaren välja ett nummer på en lista och där skriva upp namn och e-
postadress. Denna lista användes för att lotta ut fyra trisslotter bland försöksdeltagarna 
som tack för deras medverkan. Sedan visades de andra manualvarianter som testats i 
undersökningen. 

5.7 Förväntat resultat 
Utmärkningen av ett stycke förväntas ha effekt på uppmärksamheten, så länge den 
kan sägas antyda någon relevans för uppgiften. Resultatet förväntas alltså stödja den 
andra alternativhypotesen. Med ”påverka uppmärksamheten” menas här att 
användaren uppmärksammar den utmärkta informationen tidigare än om ingen 
utmärkning skett. Huruvida effekten är signifikant eller inte är något osäkert på grund 
av det varje grupp består av enbart 10 personer, men en tendens bör ändå kunna 
urskönjas.  

Strykjärnssymbolen förväntas inte påverka uppmärksamheten i någon större 
omfattning, då den saknar relevans för uppgiften. Ändrad typografi däremot förväntas 
göra det på grund av att typografin förstärker det lockbete (Carliner, 1993) som lagts 
till (se avsnitt 3.2.3). Huruvida pilen uppmärksammas av fler än vad som är fallet med 
strykjärnet är svårare att uttala sig om. Om antagandet att användare är mer öppna för 
andra slags stimulus än text är korrekt, borde en skillnad antydas mellan pil och 
strykjärn och pil förväntas då vara bättre än strykjärn. Om däremot användaren så att 
säga har ”förprogrammerat sig” (Folk, m.fl., 1992) till att se information som ges i 
form av text, bör det inte vara skillnad mellan pil och strykjärn. Frågan, vilken också 
ställdes i samband med presentationen av varianterna tidigare, är i vilken utsträckning 
pilen kan sägas visa på någon slags relevans till uppgiften. Om både pilen och 
strykjärnet uppmärksammas senare än typografiändringen och att det inte finns någon 
inbördes skillnad mellan pil och strykjärn, kan också detta resultat sägas stödja 
modellen av Folk, m.fl., (1992), samt att ett sådant resultat förkastar det antagande 
som gjorts.
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6 Resultat 

Undersökningen består av ett kvantitativt och ett kvalitativt moment vilka återges här. 
På grund av att dessa två resultat i viss mån motsäger varandra har en 
komplementerande analys gjorts av läsningen och huruvida den utmärkta 
informationen lästes i fler fall i någon av de olika varianterna. 

6.1 Kvantitativa mätningen 
Den kvantitativa mätningen har mätt de antal fel som begicks då försöksdeltagarna 
sorterade kanalerna på en TV.  

6.1.1 Extremvärden 
En i kontrollgruppen skiljer sig markant från de övriga. Deltagaren ligger med sina sju 
fel långt ifrån kontrollgruppens typvärde (1). Sju av deltagarna i kontrollgruppen 
gjorde endast ett fel och de två övriga deltagarna som använt kontrollvarianten gjorde 
inga fel alls. Deltagaren ifråga gjorde också flera fel trots att ha läst 
felhanteringsinformationen. På grund av det genomslag denna persons antal fel får, 
presenteras här resultat både då detta extremvärde räknats med och då det uteslutits. 

6.1.2 Övergripande resultat 
Som stapeldiagrammet i figur 6.1 visar, framträder ingen tydlig skillnad mellan 
grupperna i det fall då extremvärdet i kontrollgruppen inkluderats. Som minst gjordes 
inget fel och som mest sju. En uppställning av medelantalet fel för var och en av de 
olika utmärkningssätten visar att det inte finns någon stor skillnad. En ANOVA 
bekräftar att de olika sätten inte gett någon signifikant skillnad i antalet fel. 
Medelvärdena för respektive utmärkningssätt är: kontroll: 1,40 (sd=2,011); typografi 
1,60 (sd=1,647); pil 1,70 (sd=1,059) och strykjärn 1,90 (sd=0,738).  

För att se ifall extremvärdet i kontrollgruppen döljer någon tendens till skillnad, har 
en ANOVA också gjorts med detta värde borträknat och detta resultat åskådliggörs 
med ett stapeldiagram i figur 6.2. Medelvärdet för kontrollgruppen är i detta fall 0,78 
(sd=0,441). Inte heller då extremvärdet i kontrollgruppen uteslutits uppnås någon 
signifikant skillnad mellan de olika grupperna. En tendens att färre fel görs med 
kontrollvarianten, framträder dock tydligare. Hur tydlig den är kan diskuteras, men 
klart är att det extrema värdet hade en stor påverkan på medelantalet fel. 
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Figur 6.1 Medelantal fel för de olika utmärkningssätten 

 

 

Figur 6.2: Medelantal fel, extrem uteslutet 
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Analytiska jämförelser har genomförts för att se huruvida resultatet kan sägas stödja 
eller tala emot de hypoteser som ställts upp för studien. 

H1: All utmärkning leder till att informationen uppmärksammas tidigare 

För att testa första hypotesen har en analytisk jämförelse gjorts där medelvärdet för 
antal fel som gjorts med kontrollvarianten har ställts mot medelantalet fel som gjorts 
med de experimentella varianterna. Då extremvärdet inkluderats förekommer ingen 
signifikant skillnad. Om extremvärdet utesluts, visar det sig däremot att fler fel begås 
i de fall då felhanteringsinformationen har märkts ut än om så inte är fallet 
(t(35)=2,324, p=0,026). 

Den enda skillnaden som finns mellan kontrollvariant och de övriga är att 
kontrollvarianten saknar markeringar av felhanteringsinformation. Utmärkningen kan 
därför sägas samvarierar med skillnaden i felfrekvens. Resultatet strider mot 
hypotesen på så sätt att fler fel har gjorts då utmärkning skett och inte färre. 

H2: Utmärkning som visar på relevans får informationen uppmärksammas tidigare 
och ger därför färre fel. 

För att testa huruvida den andra hypotesen kan sägas stödjas av resultatet, har en 
analytisk jämförelse gjorts mellan variant 3 (pilen) och 4 (strykjärnet). Om färre fel 
görs när informationen är utmärkt med pil än med ett strykjärn, skulle detta styrka den 
andra hypotesen (H2). Analytiska jämförelser visar dock att någon sådan skillnad inte 
finns och inte heller mellan en typografisk utmärkning och då markering skett med 
hjälp av ikoner. Resultatet skulle kunna tala mot att relevansen spelar någon större 
roll. En alternativ tolkning skulle kunna vara att ingen av de testade 
utmärkningssätten visar särskild tydlig relevans och därför har ignorerats i större 
utsträckning än kontrollvarianten. 

Den kvantitativa mätningen har, under förutsättning att ett extremvärde ur 
kontrollgruppen uteslutits, visat att det finns en skillnad i resultaten då ett stycke 
märks ut jämfört med om den inte märks ut. Med de varianter på utmärkning som 
testats här har resultatet visat på fler fel om markering skett. Felfrekvensen visar dock 
bara samvariation och inget orsak och verkan samband. Det går inte uttala sig om att 
innebörden av texten som manipulerats med typografi, innebörden hos pilen eller 
strykjärnet leder till att fler gör fel. 

6.2 Kvalitativa mätningen 
Svaren på frågorna huruvida det var något som upplevdes som förvirrande och 
huruvida det var lätt att hitta lösningar på eventuella problem är relaterade till 
varandra och därför behandlas svaren tillsammans under respektive utmärkningssätt. 
Deltagarnas svar återges i bilaga 8. 

6.2.1 Genomgående tendenser, oavsett variant 
De aspekter som fick de flesta anmärkningar, var att det saknades information om att 
det tar lång tid för TV:n att genomföra en kanalflytt och den så kallade ofrivilliga 
kanalflyttningen. Detta uttrycktes på olika sätt som att, i fallet med den ofrivilliga 
flytten: ”Det stod inte att man måste flytta kanalerna i ordning.” Flera, uttryckte en 
överlag positiv inställning till manualen. 
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6.2.2 Förvirring och lätthet att hitta lösningar på problem 

Kontroll 
Endast fem deltagare upplevde att det fanns något förvirrande med manualen men 
ingen av dessa fem ansåg att det berodde på felhanteringsinformationens utformning. 
Endast en deltagare tyckte att den markerade informationen var svår att hitta. Denna 
deltagare tyckte att informationen var felplacerad och att informationen borde ha en 
rubrik som anger att det rör sig om information då något går fel. I övrigt saknade flera 
av deltagarna information om att det tar tid för TV:n att genomföra en programflytt. 

Typografi 
På frågan rörande eventuell förvirring, anmärkte två av deltagarna att 
felhateringsinformationen var svår att hitta och borde ”stuckit ut” mer. Båda gav 
förslaget att det skulle vara utmärkt med ett ”Obs”, det vill säga utmärkt med text. På 
frågan om det var lätta att hitta lösningar på eventuella problem fanns det en som 
tyckte att det var svårt. Även mer vitt utrymme mellan de olika stegen efterfrågades. 

Pil 
Fyra anmärkte på felhanteringsinformationens placering. En tyckte det var förvirrande 
med felmeddelande mitt i den övriga texten, medan de andra tyckte att den skulle 
komma tidigare. Ett annat inslag här var att det också anmärktes på innehållet. Det 
verkade inte stämma eller vara felaktigt som uttrycks i citatet nedan. Innehållet var 
identisk mellan de olika varianterna, men de öppnar ändå en möjlig förklaring till 
resultatet. En av personerna svarade: 

”Instruktionen om att man skulle trycka 2 gånger på gul knapp för att 
spara program verkade vara felaktig. TV:n uppfattade inte alltid att man 
tryckte 2 gånger och hur man skulle hantera det stog (sic!) längre ner på 
sidan vilket gjorde att jag inte såg den så lätt.” 

 
En deltagare anmärkte på att just pilen ställde till problem och på grund av pilen lästes 
inte felhanteringsinformationen. Två deltagare tyckte var lätt att hitta lösningar på 
problem och exemplifierade svaret med att det var lätt att hitta informationen om röd 
markerings försvinnande. En person hade inte sett pilen överhuvudtaget och uttryckte 
ett förvånat: ”Va, fanns det en bild?”. 

Strykjärnet 
Reaktionen blev annorlunda för strykjärnet jämfört med pilen. En deltagare svarade 
att strykjärnet hade fått personen att uppmärksamma information, vilket antagligen 
inte hade gjorts utan den. Några menade att man sett strykjärnet, men ignorerat det. 
Det var dock ingen som tyckte att informationen var svår att hitta, som det var i fallet 
med pilsymbolen. Två anmärkte dock att det var svårt att hitta lösningen på 
problemet, men att informationen om möjliga problem var lätt att hitta. Personer som 
ignorerat strykjärnet visste att de ignorerat någon symbol och ibland även vad det var 
för symbol. Det tyder på att de faktiskt uppmärksammat symbolen. 
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6.2.3 Frågan om när och hur man brukar använda manualer 
Här var det inga särskilda drag hos någon av försöksgrupperna och försöksdeltagarna 
var en tämligen homogen grupp. De svar som gavs, visar att manualer används väldigt 
sällan, mest i nödfall och när något är så komplicerat att det inte går att lista ut på 
egen hand.  

6.2.4 Övriga kommentarer av manualen 
Här framkommer egentligen inte mycket som inte redan har framkommit tidigare. 
Några svar är dock värda att notera. När det gällde den typografiska markeringen, 
önskade sig en av deltagarna en mer grafisk särskiljning, som en ram eller annan färg. 
Samma användare önskade sig samtidigt en mer aktiv användning av grafik. En annan 
deltagare ville också att informationen skulle stå i annan färg eller alternativt skrivas 
med större bokstäver. En av deltagarna tyckte att ”röd markering försvinner” skulle ha 
fetstilats, istället för ”Det kan hända att…”. 

6.3 Lästes felhanteringsinformationen? 
Som redogjorts i kapitel 5, angavs att färre fel betyder att informationen hittats 
tidigare. Sett till den kvantitativa mätningen, utan extremvärdet, antyds att fler fel 
begås om felhanteringsinformationen markeras och tolkningen skulle vara att färre 
uppmärksammar den markerade informationen. I den kvalitativa mätningen 
framkommer dock utmärkning uppfattas som något positivt och en utebliven eller 
otydlig som något negativt. Ytterligare en viktig aspekt i sammanhanget är de 
kommentarer som antyder att informationen om att en misslyckad programflytt beror 
på att man inte tryckt ordentligt en andra gång på den gula knappen, verkade vara 
felaktig. Som exempel på sådan kommentar ges nedan ett av svaren på frågan om 
huruvida det var lätt att hitta lösningar på eventuella problem. 

”Under p. 6 står det om ej flytt är OK, tryckt för dåligt på gul knapp. Jag 
upplevde att jag tryckte OK men inget hände, vilket var irriterande. Jag 
upplevde att "om prg ej flyttas" var felkällan i mitt fall. Trodde först 
problemet var när "prg ej flyttas" att gul knapp ej nedtryckt, men 
upptäckte efter några försök att flytt att röd markering ej "låg kvar". 
Åtgärdade detta genom att markera på nytt och fortsatte att flytta prg. 
enligt manual.” 

 
Detta ger möjligheter till några olika tolkningar. De markeringar som testats gör att 
fler ignorerar informationen istället för att uppmärksamma den. En annan möjlig 
tolkning är att deltagarna verkar ha hittat utmärkt information lättare än omarkerad, 
men vilseletts av textinnehållet. Föregående citat talar för att så kan vara fallet. 

Iakttagelser gjordes under försöken att flera deltagare fastnade för just denna 
förklaring och inte till informationen om att den röda markeringen försvunnit. Det var 
heller inte alltid synligt i menyn att den röda markeringen faktiskt hade försvunnit. 
Dessa tvetydigheter motiverar därför att närmare studera högläsningen och se om 
felhanteringsinformationen lästes i fler fall då den var utmärkt än när den inte var det. 
Dock framkom inga tendenser till att det skulle finnas någon skillnad. Det skall dock 
påpekas, att det ur högläsningen är svårt att bedöma om deltagare läste eller bara 
funderade med ansiktet nervänt mot manual. Flera läste de procedurella stegen högt 
men blev ofta tysta när de, eventuellt, läste den förklarande. I en del fall läste 



 6 Resultat 

 27 

deltagarna inte klart informationen om ”rödmarkerings försvinnande” utan hoppade 
till informationen att en misslyckad programflytt kan bero på att man inte tryckt 
ordentligt en andra gång på den gula knappen. Det är alltså svårt att hitta ett mått för 
att mäta huruvida en viss information lästes i större utsträckning än annan. 

6.4 Övriga iakttagelser under experimentet 
Några användare låter handen följa med stegen och täcker för efterföljande steg, 
vilket medför att effekten av vissa typer av utmärkningar kan minska eller i värsta fall 
utebli.  

6.5 Slutsats 
Om skillnaderna i ANOVAn och stapeldiagrammet (då extrem uteslutits) tolkas som 
tendenser, skulle man kunna påstå att de utmärkningar som gjorts i denna studie leder 
till att färre tar till sig information än om informationen inte märks ut över 
huvudtaget. Det finns inte någon tydlig tendens att antal fel gjorda med pil skiljer sig 
från antal fel gjorda med strykjärnet. Enligt den kvalitativa mätningen verkar dock 
fler ha uppmärksammat, eller åtminstone reagerat på strykjärnet än vad man gjort i 
fallet med pilen.  

Vid en analys av det inspelade materialet framkommer ingen skillnad mellan de olika 
varianterna rörande frågan huruvida felhanteringsinformationen lästes eller inte. 
Utifrån den kvalitativa delen har en majoritet inte tyckt sig ha några problem att hitta 
informationen. Detta skulle tyda på att informationen inte ignorerats då den var 
utmärkt.  

Kvantitativt verkar det heller inte vara någon skillnad mellan de olika 
markeringssätten. Detta gör att den kvantitativa mätningen inte kan sägas stödja 
hypotesen att de markeringar som visar större relevans uppmärksammas tidigare och 
att det på grund av det görs färre fel.  
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7 Diskussion 

Det fanns visserligen en skillnad mellan kontrollgruppen och de övriga grupperna i 
antalet gjorda fel, men denna skillnad framkom dock först efter att ett extremvärde ur 
kontrollgruppen uteslutits. Vidare gjordes fler fel då informationen märkts ut än då 
markeringen inte märkts ut. Detta kapitel avser hitta orsaker till hur detta resultat kan 
ha uppkommit, dels ur ett metodkritiskt perspektiv, dels ur ett teoretiskt perspektiv. 

7.1 Metodkritiskt perspektiv 
Denna studie har fokuserat på att se hur utmärkning av information kan påverka och 
höja uppmärksamheten kring informationen i fråga. I det här fallet har 
felhanteringsinformation i manualer märkts ut. Störande faktorer, såsom bakgrund har 
inte uteslutits om det varit rimligt att dessa påverkar resultatet av alla undersökta 
varianter lika mycket. Det ger mer brus i resultatet men samtidigt kan de ge en större 
ekologisk validitet. 

7.1.1 Generaliserbarhet 
Det finns ett par faktorer som starkt begränsar generaliserbarheten i denna studie. 
Främst är det deltagarna, som alla läser på högskola och flertalet läser någon slags 
teknisk utbildning. Målpopulationen, det vill säga den grupp av människor som 
tillverkaren ser som potentiella kunder, är sannolikt mer heterogen avseendet teknisk 
vana. Detta skulle antagligen leda till ett större medelvärde på antal fel. 

Den kvantitativa studien baserar sig på endast 40 personer. Fler deltagare hade gett ett 
säkrare resultat. Här blev endast en av de analytiska jämförelserna signifikanta och 
endast då ett extremvärde uteslutits. Studien genomfördes under två veckor då flera 
andra undersökningar också gjordes. Under denna tid var det svårt att hitta deltagare. 
Ytterst få svarade på e-post som skickades i syftet att hitta försöksdeltagare. Denna e-
post blev en liten del i mängden hos mottagarna. Metoden att personligen fråga 
potentiella försöksdeltagare gav fler deltagare, men de flesta som deltog hade haft en 
personlig kontakt med försöksledaren sedan tidigare, mestadels genom studier inom 
relativt teknikintensiva ämnen. Detta innebär att försöksdeltagarna kan anses ha varit 
relativt homogen med avseende på teknisk bakgrund. Detta begränsar 
generaliserbarheten av resultatet. 

Om textmängden hade varit mer omfattande skulle effekten av samma pil och samma 
strykjärn kunnat bli annorlunda. Om användaren, som Redish (1993) menar, väger 
nyttan de kan ha av att läsa ett stycke mot arbetsinsatsen som krävs för att ta till sig 
informationen skulle mer text innebära mer arbete. En ikon skulle i sådant fall kunna 
ha en annan effekt än vad den haft i denna studie där texten varit tämligen kortfattad.  

7.1.2 Material 
Materialet som har använts i studien har överlag fungerat väl. Med detta ”väl” menas 
att bortfall som berott på tillkortakommanden hos materialet har varit så pass litet att 
målet med 40 försöksdeltagare kunnat uppnås. Det finns dock några betänkligheter i 
manualen som är värda att notera. 
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Manualen utarbetades efter de riktlinjer som presenterats i kapitel 3.2. Manualen har 
sitt ursprung i den manual som följde med TV:n. Den har dock omarbetats i omgångar 
och efter erfarenheterna från pilotstudien reducerades antalet färgreferenser som 
gjordes i den stegvisa texten. Varje färgskiftning av markören i menyn redogjordes. I 
svaren från pilotstudien framkom att det var svårt att hålla reda på dessa 
färgreferenser samtidigt som referenserna till de färgkodade knapparna. Borttagandet 
av dessa färgreferenser gjorde texten lättare att förstå och deltagarna gick i denna 
studie snabbare över till nästa steg. Detta kan ha betydelse för resultatet då problemet 
med att ”röd markering försvinner” inte längre var så framträdande som under 
pilotundersökningen. Även om orsaken till att ett program inte flyttats egentligen var 
att det gått för lång tid utan aktivitet, kan förklaringen att man inte tryckt en andra 
gång på den gula knappen ansetts passat problemsituationen bättre. 

7.1.3 Genomförande 
Med utgångspunkt från att felfrekvensen skall mätas, har det varit svårt att genomföra 
studien på annat sätt än som här har gjorts. Det som får anses vara största bristen i 
genomförandet är att deltagarna inte meddelats om de etiska aspekterna och att de 
hade rätt att avbryta. Det var en som inte genomförde uppgiften och detta tilläts, men 
ingen informerades om dessa rättigheter. 

TV:n var vid starten av varje försök avstängd. När försöksdeltagarna slog på TV:n, 
användes i några fall en knapp som representerar ett kanalnummer och i andra fall 
AV/PÅ knappen. När deltagaren sedan tryckte sig fram till sorteringsmenyn, visades 
en vy på TV:n som inkluderade det aktuella programnumret. Vidare var det några som 
aktivt letade reda på någon av kanalerna som skulle flyttas enligt uppgiften. Varje 
försöksdeltagare presenterades inte med samma vy vid försökets början, bortsett från 
att TV:n var avstängd. Tilldelningen av de olika varianterna skedde visserligen 
slumpmässigt och att deltagare först söker efter någon av kanalerna som skall flyttas 
först går inte att undvika, men att ha TV:n påslagen vid försökets början hade 
begränsat denna variation. 

När det gäller bildkvalitén i menyn har detta påverkats av mottagningskvalitén. En 
bordsantenn användes i stället för fast antenn. Det fanns svårigheter med att hitta en 
nära lokal med antennuttag. Lokalens närhet till utrymmen där personer, i det här 
fallet studenter, vistas har prioriterats för att lättare få personer ställa upp som 
deltagare. Problemet att SVT2 börjar sända först klockan 14.00 avhjälptes med en 
VHS-spelare som visade inspelat material från SVT2. Detta var förutsättningarna för 
samtliga deltagare och har inte inneburit några systematiska skillnader. 

7.1.4 Mätning 
Det finns några aspekter hos mätmetoden som kan ha påverkat resultatet. Främst 
gäller detta den kvantitativa mätningen.  

Felfrekvens som beroende variabel  
Med de erfarenheter som givits genom försöket kan man dra slutsatsen att 
felfrekvensen i det här fallet varit ett indirekt mått på uppmärksamheten. Mycket 
därför att orsaken till felen kan ha berott på att texten i felhanteringsinformationen 
kunde tolkas på det sätt som bevisligen gjorts i några fall (se exempelvis citat på sidan 
25). Deltagarna skulle inte bara uppmärksamma texten utan också förstå den korrekt 
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för att antal fel skulle representera hur tidigt deltagarna uppmärksammat 
felhanteringsinformationen. 

Högläsning 
Ofta glömde deltagarna av att högt läsa den information i manualen som användes. Då 
en deltagare är tyst och tittar ner i manualen är det svårt att veta om deltagaren 
faktiskt läser något eller bara sitter och funderar på något annat. Sett från modellen av 
Wright (1987) är det svårt att säga var i denna modell deltagaren befinner sig. 
Deltagarna hade också en tendens att tyst läsa felhanteringsinformationen oftare än 
den handledande texten. Tyvärr är det svårt att på annat sätt mäta vad deltagaren tittar 
på just för tillfället. Det finns visserligen teknik för att mäta ögonrörelser, men 
användning av sådan teknik har varit möjligt i denna studie. 

7.2 Teoretiskt perspektiv 
Även om metoden som använts påverkat resultatet, klarar inte metodfel ensamt av att 
förklara skillnaden i resultat mellan kontrollgruppen och försöksgrupperna. Varför 
gjorde försöksgruppen fler fel än kontrollgruppen? Hypoteserna ställdes dock under 
ett antagande att användare är mer öppna och benägna att även uppmärksamma bilder 
som exempelvis ikoner vid användande av en manual. Det är därför lämpligt att se 
huruvida det antagandet stämmer. 

7.2.1 Teorier kring visuell uppmärksamhet 
I kapitel två beskrevs dels modellen av Folk, m.fl. (1992) och dels resultaten från 
Gronau, m.fl. (2003). Problem, närmare bestämt felfrekvens som beroende variabel 
och att manualen kan ha vilselett användaren, identifierades i den metodkritiska delen 
av diskussionen. Metodfelen förklarar däremot inte att försöksgrupperna gjorde fler 
fel än kontrollgruppen (om extremvärdet i kontrollgruppen uteslöts). Deltagarna i 
försöksgrupperna var inte mindre benägna att läsa informationen, men de fastnade i 
större utsträckning för förklaringen att en misslyckad flytt berodde på att man inte 
tryckt ordentligt en andra gång på den gula knappen.  

De teorier kring visuell uppmärksamhet som presenterats i kapitel 2 kan inte anses 
erbjuda en förklaring på denna skillnad i antalet fel. Enligt Folk, m.fl. (1992) skulle 
alla stimuli uppmärksammas som stämde överens med de som användarens 
perceptionssystem konfigurerats för. Detta gäller oavsett om de var relevanta eller 
inte. Här upptäcktes ingen skillnad mellan grupperna huruvida de läste informationen 
eller inte och på så sätt kan det stämma med modellen av Folk, m.fl. (1990). Men, 
problemet med skillnaden i antalet fel kvarstår. Eftersom ingen skillnad antalet fel 
framkommit mellan typografivarianten och de med ikoner, eller mellan pil och 
strykjärn finns det inget i det kvantitativa resultatet som stödjer Gronau, m.fl. (2003). 

Den kvalitativa mätningen ger dock större stöd för Folk, m.fl. och Gronau, m.fl. I de 
förslag på utmärkningar som kom fram i deltagarnas svar, efterfrågades 
huvudsakligen markeringar som ”!”, ”?”, ”OBS” eller någon rubrik som talade om att 
det var felinformation. Detta skulle kunna ses som att text den form användaren är 
inställd på att uppmärksamma. Om så vore fallet skulle det antagande som gjordes i 
avsnitt 4.1 falsifieras. Dock skilde sig reaktionerna mellan pilen och strykjärnet, vilket 
antyder att markeringssättets relevans till uppgiften ändå spelar roll vid 
uppmärksammandet av informationen och att användare också är öppna för andra 
sorters stimuli än text. 



 7 Diskussion 

 31 

7.2.2 Teorier kring utformning av manualer 
En avgörande faktor för huruvida manualer läses är huruvida användarna har frågor 
som de söker svar på (Wright, 1987). Svaren som deltagarna gav på frågan när och 
hur de brukar använda manualer, går helt i linje med Wrights (1987) slutsats. Det var 
oftast i nödfall och när de inte kunde lista ut hur något skulle göras på egen hand.  

Då läsaren söker efter svar i informationen, angav Redish (1993) vikten av struktur 
och rubriker för att sökandet skall ske effektivt. Rubrikerna skall lämpligen ge svar på 
de frågor som användaren enligt Wright (1987) ställer sig. Användarna kan då lätt 
hitta information som är relevant för de problem och frågor användaren har. På det 
sätt som felhanteringsinformationen organiserades skiljer sig kontrollvarianten från de 
övriga på ett annat sätt än att informationen märkts ut. Då såväl ikoner som fetstilade 
lockbeten saknas, framstår kontrollvarianten snarare som extra information till steg 6 
medan i de utmärkta varianterna får med sin utmärkning också en egen struktur. 
Horton (1993) föreslår användning av punklistor för att visa olika alternativ. Om 
deltagarna uppfattade informationen som att visa alternativa felorsaker och att ”om 
programmet inte flyttas” stämde bättre överens med den fråga de ställt sig, kan detta 
förklara varför deltagarna som fått informationen deltagarna gjorde fler fel.  

När det gäller pilens förmåga att leda läsarens ögon och guida uppmärksamheten på 
det sätt som Horton (1993) angav, finns det inget i denna studie som styrker sådan 
användning. Det fanns visserligen ingen signifikant skillnad mellan de olika 
markeringssätten och utmärkningen i sig verkar ha haft en effekt, men ser man till den 
kvalitativa mätningen hade flera deltagare haft svårt att hitta informationen som pilen 
pekade på. I svaren på den kvalitativa mätningen förekom kommentarer som 
exempelvis ”Pilen hade inget med saken att göra” vilket antyder att pilen kan ha 
uppfattats som mindre relevant för uppgiften. 
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8 Uppslag till vidare studier 

Utifrån vad som i avsnitt 7.1 påpekats som brister och för att bekräfta eller falsifiera 
den tolkning av resultatet som gjordes i avsnitt 7.2, föreslås nedanstående studier. En 
studie föreslås även för att se om de förslag på markeringar som framkommit i 
deltagarnas svar är bättre än de som använts i denna studie. 

8.1 Korrekt tolkning? 
I denna studie visade det sig att fler fel gjordes då deltagarna hade fått någon variant 
med felhanteringsinformationen markerad. Tolkningen som gjordes var att strukturen 
gett deltagarna intrycket att informationen om ”den röda markeringen som försvinner” 
och att ”programmet inte flyttas” beskrev två olika felsituationer. Horton (1993) 
föreslår användning av punktlistor i fall där man som kommunikatör vill påvisa olika 
alternativ. För att säkerställa huruvida strukturen har åstadkommit resultatet i denna 
studie, kan det vara intressant att utesluta miniikonerna i variant tre och fyra, samt att 
omforma felhanteringsinformationen i kontrollvarianten till en punktlista. Om 
strukturen har orsakat resultatet i denna studie, bör införandet av punkter i 
kontrollvarianten försämra kontrollgruppens resultat medan borttagandet av 
miniikonerna i pil och strykjärnsvarianterna skulle leda till bättre resultat för dessa 
varianter. En sådan studie skulle visa ifall tolkningen av de resultat som redovisats här 
är korrekt eller inte. 

8.2 Förbättrad manual och annan beroende variabel 
I avsnitt 7.1 diskuteras bland annat hur brister i manualen gett upphov till resultatet 
och huruvida felfrekvensen har varit lämplig som beroende variabel. För att komma 
till rätta med de problem som påtalats, föreslås att punkt fyra, fem och sex i manualen 
görs om till en punkt i form av en miniprocedur. En sådan miniprocedur skulle kunna 
se ut som nedanstående exempel: 

4. Följande steg utförs lämpligen i direkt följd: 
a. Tryck på gul knapp för att markera programmet du vill flytta. 

b. Använd [pil upp] eller [pil ned] för att välja den plats du vill flytta 
programmet till. 

c. Tryck två gånger på den gula knappen för att utföra programflytten. 

Lämpligen markeras ett stycke som informerar om hur program mellan den nya och 
gamla platsen flyttar sig och att det tar en stund för TV:n att genomföra flytten. I 
avsnitt 6.2.1 framgår att sådan information efterfrågades av försöksdeltagarna. Istället 
för att mäta felfrekvensen kan mätning göras av antalet programflyttningar som en 
deltagare gör för att utföra uppgiften. Om informationen upptäcks tidigare borde färre 
programflyttningar behövas. Om en deltagare först flyttar undan program för att 
bereda plats åt det nya, har deltagaren antagligen inte uppmärksammat information 
om att programmen flyttar sig. 

8.3 Andra markeringar 
Bland deltagarna fanns flera som önskade sig utmärkningar som Obs!, !, ?, Dessa 
skulle enligt flera deltagare fungera bättre än de markeringssätt som använts här (se 
bilaga 8). En studie föreslås i syftet att undersöka om dessa markeringssätt är bättre än 
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de som använts i denna studie. Om så är fallet skulle det resultatet antyda att 
användare är benägna att tidigare uppmärksamma information då den markerats med 
hjälp av text och i text vanliga symboler som ”!” eller ”?”. För att undvika de brister 
som påpekats angående manualens utformning och lämpligheten i att använda 
felfrekvensen som beroende variabel, används förslagsvis ett experiment som 
beskrivits i avsnitt 8.2. 
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Bilagor



Bilaga 1: Manualvariant1 

 



Bilaga 2: Manualvariant 2 

 



Bilaga 3: Manualvariant 3 

 



Bilaga 4: Manualvariant 4 

 



Bilaga 5: Instruktioner 

 

Välkommen! 
Tack för at du ställer upp som deltagare i denna undersökning. Studien som görs är en 
del av mitt examensarbete inom kognitionsvetenskap och MDI/MMI. Försöket tar ca 
15-30 min. Det som skall studeras är olika varianter på en manual till en TV. Det som 
studeras är alltså manualens förmåga att vägleda och inte din förmåga att lösa 
uppgiften. 

Videoinspelning görs för att ha en objektiv källa att gå tillbaka till vid analys av 
materialet. Det är bara TVn och ljudet av din högläsning som spelas in och du som 
försöksdeltagare kommer inte att synas på filmen. Data från undersökningen kommer 
att behandlas helt anonymt. 

 

Din Uppgift 
Din uppgift är att sortera kanaler på en TV. Efter den automatiska inställningen av 
kanalerna ligger kanalerna vanligtvis i oordning och det är ofta önskvärt att ha 
kanalerna i en annan ordning. Den automatiska kanalinställningen är nyss gjord, och 
din uppgift är alltså att sortera och flytta kanalerna. Till din hjälp har du manualen och 
avsnittet ”Flytta ett program”.  

Uppgiften är avklarad när kanalerna när SVT1, SVT2 och TV4 ligger enligt följande:  

Programnr Program 
1  SVT1 
2  SVT2 
4  TV4 
 

Vid försökets början finns dessa mellan programnummer 1 till 20 

Undersökningen mäter vilken information i manualen du använder dig av och när. Du 
visar vilken information du använder genom att läsa de delarna högt. Efter att 
uppgiften är slutförd kan du vända till sista sidan och svara på ett par frågor om 
manualen. 

Alltså 
1 Utför uppgift: Flytta kanaler på TV 

a Läs högt de delarna av manualen du använder för att lösa uppgiften. 

b Tillräcklig information för att lösa uppgiften finns under rubriken 
”Flytta Program”. 

c Uppgiften är klar när SVT1, SVT2 och TV4 ligger på respektive 
programnummer. 

2. Svara på frågorna på tredje sidan  

3. Klart! 

Ta dig nu lite tid att bekanta dig med fjärrkontrollen innan du börjar med uppgiften. 
Meddela sedan försöksledaren när du är klar att börja eller ställ frågor om något är 
oklart angående undersökningen 



Bilaga 6: Frågeformulär 

 



Bilaga 7: Fjärrkontroll 

 



Bilaga 8: Frågor och svar 

 

Bilaga 8 kan endas rekvireras från biblioteket vid Högskolan i Skövde 

E-post: biblioteket@bib.his.se 


