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I projektet undersöks hur användarstöd till tekniska produkter brukas. Studien belyser olika 
teorier om utformning av användarstöd, både konceptuellt, språkligt och formmässigt. 
Specifikt undersöks användarstöden till Nokias Mediaterminal 510 S, med hjälp av en 
triangulering och komplettering av kvalitativa metoder. Resultaten från undersökningarna 
överrensstämmer med de teorier som finns, kring utformningen av instruerande material. 
Mediaterminalens användarstöd skulle kunna förbättras avsevärt genom att tillverkarna av 
gränssnittet tar hänsyn till befintliga teorier i större utsträckning. 

Inledning  
I dagens samhälle går teknikutvecklingen framåt i rekordfart. I takt med att tekniska produkter 
når nya användare ökar kravet på bra användarstöd som kan läsas och förstås av olika typer av 
användare. Det mest naturliga sättet att lära sig hur något fungerar är att få det beskrivet 
muntligt. För många är det ovant att lära genom att läsa instruktioner . 

I studien undersöks vad som kännetecknar ett bra användarstöd och hur det bör utformas. 
Dessutom utreds vilka preferenser olika användare har gällande användarstöd till tekniska 
produkter och vilka orsaker som finns till dessa preferenser. I studien knyts teori och metod 
samman för att skapa en bild av användarens behov av användarstöd. 

I studien görs även en utvärdering och jämförelse av användarstödet till Mediaterminalen, för 
att ta reda på om Mediaterminalens användarstöd fyller de behov som användarna har. Som 
ett resultat av utvärderingen presenteras två prototyper, en för ett avsnitt i Mediaterminalens 
Onlinemanual och en för samma avsnitt i Bruksanvisningen. Prototyperna har utvecklats 
utifrån undersökningsresultat och teorier kring hur användarstöd bör utformas. 

Teori kring användarstöd 

Vad är ett användarstöd? 
Användarstöd är länken mellan produkten och användaren. Med användarstöd menas olika 
typer av instruerande material som till exempel bruksanvisningar och onlinemanualer. Den 
tekniska handboken är det traditionella användarstödet. Det finns inte någon utarbetad mall 
för hur man producerar en optimal handbok men man kan se trender bland de handböcker som 
finns (Mårdsjö 1992). En trend man kan skönja är att handbokstexter ofta innehåller följande 
moment: anvisning, teknikbeskrivning samt teknikmotivering. 

Hur designar man ett bra användarstöd? 
När man skriver teknisk brukstext så strävar man efter att ge användaren en bild av produkten 
som är till hjälp vid användandet. Konceptuella modeller och metaforer kan underlätta för 
användaren, men de kan också försvåra ifall hennes modell skiljer sig från den tänkta 



modellen (Preece 1994). Ett annat mål är att hjälpinformationen ska vara lätt att förstå och 
vara hjälpa till med de problem som användaren har. ”Minimalist instruction” är ett sätt är att 
utforma brukstext. Inom minimalistisk teori förespråkar man avskalad text med självständiga 
delar och problemorienterad inriktning (Carroll 1998). Vid utformning av instruerande text 
bör man tänka på att eftersträva enkelhet i den visuella designen (Mullet 1995). Det är också 
viktigt att ta hänsyn till vilket slags teckensnitt som är lämpligt för sammanhanget (Schriver 
1997). 

Hypertextformat ställer helt andra krav på textens utformning jämfört med text på papper. 
Exempelvis måste man ha en tydlig struktur samt använda rubriker och ledord på ett bra sätt 
så att det är lätt att hitta det man letar efter (Englund & Guldbrand 1999). Det är viktigt att ta 
hänsyn till att läshastigheten är långsammare på skärm och att användare generellt har ett 
motstånd mot att rulla text. 

Man bör också tänka på att olika användare ställer skilda krav på ett användarstöd eftersom de 
har olika kunskaper och preferenser angående användarstöd. (Mårdsjö 1992).  

Produkten 
Produkten, vars användarstöd utvärderats i studien, har beteckningen Nokia Mediaterminal 
510 S. Funktionerna som erbjuds användaren genom Mediaterminalen är: digital-TV, digital 
radio, inspelning av ljud/film, Internet, e-post och spel. Användarstöden som medföljer 
Mediaterminalen är tre pappersmanualer och olika hjälpsystem online i terminalen. 
Pappersmanualerna är: Installation, En Överblick och Bruksanvisning. En Överblick beskriver 
översiktligt produktens funktioner medan Bruksanvisningen beskriver dem på ett utförligt 
sätt. Övriga hjälpsystem är Onlinemanualen, Vanliga Frågor och Instruktionsfilmer. 
Onlinemanualen innehåller samma text som Bruksanvisningen fast i elektronisk form. 

Metod 
Tre kvalitativa undersökningsmetoder valdes för att ge bredd åt undersökningen och för att 
resultaten från undersökningarna skulle komplettera varandra och öka validiteten vid 
gemensamma resultat. De metoder som ingick i undersökningen var deltagande observation 
med nya användare, familjeintervjuer med vana användare och deltagande observation och 
intervju med vana användare.  

För att ge större spännvidd i undersökningarna testades både erfarna användare och nybörjare. 
I undersökningen med nya användare valdes deltagande observation som metod. Detta för att 
kunna introducera Mediaterminalen för användarna och observera hur användarstödet 
fungerar praktiskt. Familjeintervjuer ansågs vara en bra metod för att få en bild över hur 
Mediaterminalen och dess användarstöd används i verkligheten. Den sista studien utformades 
som en kombination av intervju och deltagande observation och utfördes med vana 
användare. Kombinationen syftar till att knyta samman resultaten från de föregående 
metoderna. Undersökningarna kompletterades med en enkät som skickades till vana 
användare. Resultaten från enkätundersökningen fick ligga till grund för utformningen av de 
övriga metodundersökningarna.  

Enkät 
Enkäten utformades för att ge information och en bakgrund inför utformningen av de tre 
metoderna i studien.  Enkäten innehöll huvudsakligen slutna frågor som bland annat berörde 
användarnas tv- och datavanor, brukandet av Mediaterminalens användarstöd, hur användaren 



lärt sig Mediaterminalens funktioner och vilka preferenser användaren har gällande 
användarstödet. Av 40 utskickade enkäter kom 23 tillbaka. 

Deltagande observation med nya användare  
Syftet med den deltagande observationen med nya användare var främst att undersöka hur nya 
användare brukar Mediaterminalens användarstöd och att undersöka hur specifika avsnitt i 
användarstödet fungerar när användaren söker hjälp. Fem personer observerades. 

Undersökningen utgick ifrån ett försöksschema, som innehöll övningar förknippade med 
Mediaterminalen. Övningarna ökade successivt i svårighetsgrad och bröts emellanåt, för 
lättare frågor som ställdes för att öka motivationen hos försökspersonerna. Till varje övning 
fanns ledtrådar. Övningarna kompletterades med en kort intervju som berörde hur användaren 
gått till väga under försöket och hur användaren upplevt Mediaterminalen och användarstödet. 

Familjeintervjuer med vana användare 
I familjeintervjuerna med vana användare undersöktes på vilket sätt och i vilken utsträckning 
användarstödet brukas och hur det uppfattades efter ungefär ett halvår. Familjeintervjuerna 
genomfördes i tre familjers hem.  

Intervjun började med allmänna frågor om familjens användarvanor och fortsatte med 
scenarier för att ta reda på hur användarna löst problem under tiden de använt 
Mediaterminalen. Intervjun avslutades med kompletterande frågor rörande Mediaterminalens 
enskilda användarstöd.  

Deltagande observation och intervju med vana användare 
Den sista undersökningen syftade till att foga samman de två tidigare undersökningarna. 
Syftet var att från användarnas vardag hitta konkreta exempel på problem med 
Mediaterminalen och studera hur användarstödet utnyttjas för att lösa dessa problem. Tre 
personer intervjuades och undersökningarna genomfördes deras hem.  

Studien bestod av en intervjudel och en uppgiftsdel med övningar. Intervjudelen fokuserade 
på användarvanor men även problem som uppstått under tiden som Mediaterminalen brukats. 
Frågorna varvades med övningar. Övningarna var ett urval av övningarna som givits i 
nybörjarstudien. 

Resultat 
Det som framkom i alla undersökningar var att användarstödet brukas i väldigt liten 
utsträckning. Mediaterminalen upplevs som logisk och de flesta användare testar sig fram 
själva eller frågar någon om hjälp när de stöter på problem. Dock visar nybörjarstudien att 
navigeringen i Mediaterminalen är svår i början. 

Vana användare föredrar Bruksanvisningen i de fall då de brukar användarstöd över huvud 
taget. Orsaken till detta verkar vara att den är lättillgänglig och att den fanns till hands från 
början. Nybörjarstudien visar att det fanns en del brister i Bruksanvisningen och att 
användarna hade svårt att hitta det de sökte i användarstödet. Texten i manualen upplevdes 
som svårläst och några uttryckte att rubrikerna inte var tillräckligt informativa. 

Onlinemanualen används inte i någon stor utsträckning och många påpekar att den är 
långsam. Nybörjarstudien visar också att hjälpsystemet online var svårt att hitta. 
Nybörjarstudien bekräftar också resultatet att pappersmanualerna föredras framför 
Onlinemanualen. Dock föredrog dessa användare det tunnare häftet En Överblick framför 



Bruksanvisningen. De vana användarna uppger att de bara bläddrat lite i En Överblick under 
den första tiden. Instruktionsfilmerna har enligt enkätsvaren bara setts av tre användare. 
Vanliga Frågor används heller inte i någon stor utsträckning.  

I undersökningarna framkom också att det främst är Mediaterminalens basfunktioner som 
används. Många ser på tv, spelar in från tv:n, använder guiderna och spelar spel. Enligt 
enkätsvaren använder samtliga användare mestadels eller enbart andra produkter (t.ex. hem-
PC) till att surfa och skicka e-post. En av orsakerna till detta tycks vara att Mediaterminalen är 
för långsam för att användas till dessa funktioner. 

Diskussion 
Nedan diskuteras de problem med Mediaterminalens användarstöd som framkom under 
undersökningarna samt förslag på förbättringar. Vi försöker också utreda vad som är 
generaliserbart till att gälla alla användare samt alla liknande produkter. 

Problem med Mediaterminalens användarstöd 

Bruksanvisningen 
Alla våra undersökningar visar att användarna föredrar att testa sig fram för att lära sig 
produkten, ett resultat som även stöds av teorin. Tyvärr stödjer inte Bruksanvisningen detta då 
häftet är skrivet på ett sådant sätt att det bör läsas från pärm till pärm, eller i alla fall hela 
kapitel i taget för att användaren ska förstå en funktion. 

Enligt minimalistisk teori så är det vikigt att inte ge manualen ett massivt utseende. Som vi 
sagt tidigare så föredrog användarna i första stadiet det kortare häftet framför 
Bruksanvisningen. Texten i Bruksanvisningen känns också mastig och väldigt ”pratig”, d v s 
innehåller för mycket irrelevant text vars syfte verkar vara att ge ett trevligt intryck.  

I nybörjarstudien framkommer att flera rubriker är dåligt formulerade. Framför allt 
guidekapitlen är förvirrande för användaren. Carroll (1998) menar att rubriker kan vara 
kraftfulla resurser, speciellt om de är uppgiftsorienterade. Objekt ska inte beskrivas för sin 
egen skull utan för att hjälpa användaren att lösa ett problem. Detta är något som saknas i 
Bruksanvisningen. I den är rubrikerna genomgående namn på delar av systemet eller 
funktioner. 

En Överblick 
Häftet är skrivet som en reklambroschyr med säljande text, och ger inte tillräckligt bra 
information om produktens funktioner för att kunna hjälpa en användare.  

Vår undersökning med nybörjare tyder på att användarna inte uppfattade häftet som en 
reklambroschyr eftersom de väljer den då de vill ha hjälp. Detta kan bero på att häftets 
omfattning är mer tilltalande än bruksanvisningens. Vi tycker också att titeln insinuerar att 
häftet ska kunna användas som snabbguide. Användarna hittade inte tillräcklig information i 
häftet under övningarna. 

Onlinemanualen 
Enligt teorin så finns det ett motstånd mot att rulla text. Onlinemanualen följer inte denna 
princip, tvärtom får användaren rulla ganska långt ner i vissa dokument för att läsa vad som 
står. Detta kan vara något som försvårar användandet av Onlinemanualen. En annan princip 
från teorin är att det är av största vikt att användaren inte känner sig vilsen. En användare bör 



få veta var man är, var man varit och vart man kan ta vägen, på varje sida. I Onlinemanualen 
ser man under vilken rubrik man befinner sig, men får varken hjälp med var man varit eller 
var man ska ta vägen. 

Det finns inga möjligheter att expandera flera nivåer på en gång i Onlinemanualen. Vid 
jämförelser med riktlinjer i teorin kan man säga att Mediaterminalens system inte är lätt att 
komma åt och återkomma till, vilket undersökningarna också visar. Hjälpen är inte heller 
särskilt specifik. Det finns inget utrymme för olika typer av användare som behöver olika 
slags hjälp. Markerade nyckelord och ledord för att hjälpa användaren att hitta det som han 
söker efter används inte i Mediaterminalens hjälpsystem. 

Prototyp och förslag 

Ett översiktshäfte 
Vi föreslår att ett tunt häfte medföljer Mediaterminalen. En lämplig rubrik kan vara "En 
Överblick" med underrubriken "Allt du behöver för att komma igång!". Vi föreslår att häftet 
har 4-5 uppslag och att endast det viktigaste i Mediaterminalen kortfattat beskrivs. Bilder i 
färg och luftig lättläst text är viktigt, liksom en tilltalande framsida. Tanken är att samla de 
viktigaste kunskaperna som användaren behöver i ett häfte och hänvisa användaren till de 
övriga användarstöden. 

Hjälpsystem online 
Som nämnt ovan föredrar användare att testa sig fram själva på skärmen. Vi tycker därför att 
ett användarstöd ska stödja användaren i sitt utforskande. Man bör kunna välja när man vill se 
hjälpinformation och när man inte vill se den. Vårt förslag innebär att specifik information, 
om det som användaren för tillfället har fokuserat på skärmen, ska visas när användaren 
trycker på help-knappen. Den kontextuella hjälpen ska också hänvisa vidare till 
Onlinemanualen i en direkt länk för mer information. Dessa idéer har tagits tillvara i en 
prototyp av Onlinemanualen. 

Onlinemanualen bör följa teorins riktlinjer om att inte använda rullmenyer utan endast 
presentera så mycket information som får plats på en bildskärm åt gången. En hierarkistruktur 
bör alltid vara synlig för att ge information om var i Onlinemanualen användaren befinner sig. 
Texten bör kortas ner för att hjälpa användaren att snabbt få en överblick över vad som står på 
sidan, eftersom läshastigheten är lägre på skärm. Det borde vara möjligt att bläddra mellan 
Onlinemanualen och den uppgift man vill lösa, eller att se hjälptexten och uppgiften parallellt 
på skärmen.  

Vi föreslår att Tutorials ska ingå i Mediaterminalens hjälpsystem och att de ska vara 
uppgiftsbaserade. Användaren ska själv få testa olika funktioner i Mediaterminalen. Vi tror att 
detta kommer att hjälpa användaren att snabbare lära sig att använda produkten. 
Mediaterminalen bör själv komma med ett förslag till användaren att använda Tutorials direkt 
efter att produkten är installerad.  

Bruksanvisningen 
Några användare har klagat över att texten i Bruksanvisningen är svårläst och för liten. Därför 
bör typsnittet ändras och texten kortas ner. Istället för begreppsorienterade rubriker som 
”Objektmenyn”, bör namnen vara mer uppgiftsorienterade, som ”Hur väljer man vilka 
program som ska visas?”. Detta baserar vi på minimalistiska teorier om vad användare söker 
efter. Där poängterar man att användaren ofta vet vad han vill göra, men inte hur han ska göra 



det. För att viktiga begrepp ska vara lätta att hitta bör dessa markeras med fetstil i brödtexten. 
Dessa idéer illustreras i en prototyp av Bruksanvisningen. 

Generaliserbarhet 
Enligt Nokia är målgruppen för Mediaterminalen människor mellan 7-70 år. 
Undersökningarna i projektet har av praktiska orsaker utförts på användare mellan 30-55 år 
och resultaten från studien gäller därmed endast den delen av målgruppen. 

Eftersom försöken i hög grad påverkades av försöksledare, kontext och inspelningsutrustning 
var inte försökssituationerna naturliga. Det är därför svårt att säga att det som framkom 
generellt gäller för nybörjare och vana användare. Ovanstående invändningar skulle kunna 
utgöra ett problem med undersökningens generaliserbarhet, men med  stöd av teorierna kring 
användarstöden anser vi oss kunna tillskriva resultaten en större tyngd. 

Vi tycker att det som framkommer både i undersökningarna och i teorierna är generaliserbart 
att gälla preferenser för användarstöd i stort. De flesta användare vill i första hand testa sig 
fram själva. En annan princip är att man bör hålla brukstext så kortfattad som möjligt.  

Slutsats 
I studien har vi kommit fram till att användarstöd inte används i någon större utsträckning. 
Detta beror på att vissa produkter är lätta att använda och att användarstöden inte presenteras 
på ett tillräckligt tilltalande sätt för användaren. Istället för att bruka användarstöden frågar 
användarna hellre någon annan om hjälp eller testar sig fram. Därför bör användarstödet 
tillåta och underlätta för användaren att pröva sig fram. Ett bra sätt att uppnå detta är att 
använda sig av kontextuell hjälp. Man bör även lägga ner tid på att göra användarstöden 
tilltalande, så att de nyttjas mer. Det är viktigt att inse att användarstödet är en del av 
produktens gränssnitt, som påverkar användarens upplevelse av hela produkten.  
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