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Abstrakt/Abstract 
Detta arbete undersöker hur information kan författas och hanteras genom en 

produktionskedjas olika medier och aktörer med medvetenhet om dess destination och 

utan att innebörd förvrängs. Vidare om en instruktion för författande kan underlätta 

författarprocessen samt att öka användarupplevelsen av producerad text. För att svara 

på forskningsproblemet utförs en teoretisk analys på litteratur förenlig med 

interaktionsdesign som mynnar i 35 stycken riktlinjer för design av talad text. Vidare 

genomförs en målinventering med tre textförfattare och med 13 museibesökare. Med 

utgångspunkt i framtagna riktlinjer och resultat av målinventering skapas en 

skrivinstruktion. Skrivinstruktionens funktionalitet valideras i en användartest med 

textförfattare. Resultatet tyder på att skrivinstruktionen sannolikt hjälper författare i sin 

arbetsprocess och att författares uppfattning är att text skriven med instruktionen är mer 

tillgänglig. Detta tillsammans med stöd av riktlinjer och validerande intervjuer indikerar 

att budskap kan författas och passera en informationskedjas olika aktörer med minimal 

förvrängning; Om medvetenhet om uppgift, innebörd och omfattning finns hos dess 

aktörer, samt om medvetenhet finns om andra aktörer, mottagare och deras 

informations- och upplevelsebehov. Vidare om text semantiskt kan anpassas till 

kommunikationens slutdestination 

Nyckelord: interaktionsdesign, kognition, användarupplevelse, användbarhetsmål, 

designprincip  
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Förord 
Jag har under en tid arbetat med inspelning och redigering av auditivt guidande texter. 

Det jag sett är att resultatet varierar beroende på hur författaren tänkt sig att texten ska 

presenteras och hur inläsaren tolkar manus. Det kan hos berörda personer finnas olika 

visioner över hur text ska förmedlas och förstås. En tanke väcktes att texter, för att öka 

förståelse hos aktuell målgrupp, borde kunna designas ur ett användarcentrerat 

perspektiv. I samtal med Marietta Douglas, chef för publika avdelningen på 

Östergötlands länsmuseum, formulerades uppdraget att ta fram en skrivinstruktion för 

auditivt guidande text baserad på interaktionsdesign. Uppsatsen är ett examensarbete för 

programmet interaktionsdesign vid Linnéuniversitetet. 

Jag vill rikta ett stort tack till mina handledare Morgan Rydbrink på Linnéuniversitet och 

Marietta Douglas på Östergötlands Länsmuseum. Ett särskilt tack går också till Dan 

Malmsten, Viveka mörk och Maria Niemi för ovärderligt stöd. 
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1. Introduktion 
Människan lever ett liv fullt av kommunikation, envägs eller flervägs. Att förstå, att kommunicera 

tankar och idéer eller att göra sig hörd, skriver Thurlow, Lengel & Tomic (2004), är viktigt i de flesta 

situationer. De förklarar att information kommuniceras kontinuerligt via olika medier, med olika 

avsändare, för att subjektivt tolkas genom mottagares tidigare inlärda erfarenheter. Levitin (2002) 

menar att erfarenheter som används i värderingsprocesser till exempel kan bestå av minnen, teorier, 

värderingar, attityder, tro och övertygelser. Westerholm och Åström (2002) förklarar, att hur 

betydelsen av perception värderas även beror av situation och kontext. Missförstånd eller utebliven 

förståelse kan således uppstå då information inte är tillräcklig eller då kommunikatörens språk, 

erfarenheter eller kultur inte motsvarar mottagarens. Idag finns många tekniska hjälpmedel för att 

förmedla information eller för att stödja kommunikation och ny teknik utvecklas hela tiden. Thurlow 

m.fl. skriver att nya tekniska informationslösningar tyvärr kan orsaka problem eller, om de är 

tillräckligt radikala, skapa oro hos användare. Vidare följer med ny teknik behovet av kunskap för 

dess användning. Cooper, Reimann och Cronin (2007) menar att nya produkter ofta blir onödigt blir 

svåranvända eftersom utvecklingsprocessen sällan tar hänsyn till produktens användare. Vidare 

menar Thurlow m.fl. är det viktigt att vara medveten om att ett tekniskt hjälpmedels syfte och tänkta 

användning inte alltid motsvarar hur det faktiskt används. De skriver att avgörande för om användare 

vill ta till sig ny teknologi, om de beredda att använda den och framförallt hur de kommer använda 

den, beror av deras behov och värderingar.  

På Östergötlands länsmuseum i Linköping finns ett guidesystem där museibesökaren under sitt besök 

kan få auditiv information via en lånad mp3spelare. Vid en del av museets föremål finns transpondrar 

utplacerade. När en besökare pekar enheten mot en transponder och klickar på mp3spelarens knapp 

så överförs en kod via infrarött ljus. Med kodens hjälp spelas motsvarande ljudspår som finns lagrat i 

spelaren upp. Systemet är levererat av Dataton och heter PICKUP Audioguide. Sedan systemet 

infördes på museet har det försetts med olika guideturer. Först implementerades en tur där 

information skrevs och lästes in på svenska. Informationstexterna ansågs sedan vara väl långa och 

språkbruket i vissa fall för avancerat för att passa den generelle museibesökaren. Då beslöts att skriva 

ytterligare en tur som kallas lättsvenska och som har kortare texter och ett mer tillgängligt språkbruk. 

Med nu två turer blev potentialen för systemet mer synlig. Turerna kompletterades med en, mer 

sagobetonad, inläsning för barn och en för engelskspråkiga besökare.  

Att kommunicera information till allmänhet är ett viktigt inom verksamheten för olika museer och 

ofta används teknik för att förmedla information. Enligt M. Douglas (personlig kommunikation, 

10.8.2010) är museets tanke att guidesystemets ska utökas och att fler turer ska författas och läsas in. 

Hon förtydligar att målet framförallt är att besökaren, genom audioguiden, ska få ett mervärde och 

möjlighet till guidning och fördjupning även då fysisk guidning inte är tillgänglig. Vidare klargör hon 

att audioguiden är i en utvecklingsfas, att systemet är nytt och att det är viktigt att lära sig tekniken 
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och förstå driften. Annars kan kraftig irritation uppstå hos besökare när något blir fel i deras 

användande. Hon säger också att receptionspersonal, för att undvika problematik, valt att inte 

erbjuda audioguiden till besökare när något visat sig vara fel. 

Ur ovanstående kan utläsas en problematik i att användare upplever irritation när systemet inte 

fungerar, när det inte motsvarar deras förväntan, som kan bero på problem av teknisk karaktär. Det 

torde vidare kunna bero på huruvida budskapet, i kommunikationen, är tillgängligt för användaren; 

Hur det är formulerat, om budskapets information är tillräckligt och hur dess semantik är anpassat till 

användarens tidigare erfarenheter. Det senare kan åskådliggöras i modeller för kommunikation som 

schematiskt försöker illustrera faktorer av vikt i hur ett budskap förmedlas till sin slutgiltiga 

destination. Fiske (1990) beskriver en modell av Shannon och Weaver som är enkel i sin utformning, 

men som historiskt varit inflytelserik, se figur 1.  

 

Figur 1. Egen visualisering av Shannon och Weavers kommunikationsmodell, ur Fiske (1990) 

 

Fiske förklarar att modellen representerar ett linjärt flöde och att den består av en informationskälla – 

den som väljer vad som ska sändas, en sändare – som kommunicerar budskapet, en signal – det 

medium i hur budskapet överförs, en mottagare – som tolkar signalen, samt en destination – som 

budskapet är riktat till. Han förklarar vidare att budskapet under kommunikationen påverkas av brus, 

vilket är en påverkan som förvränger budskapet från sin ordinarie form. Detta förtydligas ytterligare 

genom att brus kan vara av både teknisk och semantisk art eller något som stjäl uppmärksamhet från 

mottagare eller destination. Exempel på detta kan vara en dålig teknik eller en tanke hos mottagaren 

som uppmärksammas mer än budskapet. Brus kan också, förutom tekniska aspekter, vara hur ett 

budskaps innehåll avkodas och uppfattas genom mottagarens tidigare erfarenheter; Kultur, 

värderingar, attityder och vana et cetera. Om dessutom ett budskap i en produktionskedja passerar 

fler sändare och mottagare, så borde risken att budskapet förvrängs vara större då det finns fler källor 

till brus. En annan problematik skulle kunna vara att kommunikatörer i en produktionskedja inte 

uppmärksammar och formulerar budskapet till förutsättningar hos kommunikationens destination. 

Idag ser kedjan av kommunikationsprocesser för författande av ljudburna guidetexter på 

Östergötlands länsmuseum ut som återges, fritt anpassat efter Shannon och Weavers 

kommunikationsmodell, i figur 2.  
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redigerarens uppfattning, får ett optimalt ljud och textflöde. Vid besökarprocess uppfattar och tolkar 

besökaren ljudet som spelas upp enligt sina tidigare erfarenheter. I kedjan förekommer brus mellan 

processerna beroende på hur budskapet överförs. Brus förekommer också i hur varje processansvarig 

tolkar sin respektive informationskälla. Denna visualisering visar att författaruppdraget innan det nått 

sin slutdestination har passerat fyra källor till brus vid överförandet av signalen. Dessutom har den 

mottagna signalen vid fyra tillfällen tolkats och anpassats beroende utförande resurs tidigare 

erfarenheter och värderingar. 

Detta arbete avser att försöka svara på ovanstående problematik; Hur kan information författas och 

hanteras genom en produktionskedjas olika medier och aktörer med medvetenhet om dess 

destination och utan att innebörd förvrängs?  

1.1 Problem och frågeställningar 
För att lösa ovanstående problematik, där en produktionskedja innehåller fler olika interna 

kommunikationsprocesser med individuell påverkan av brus för att kommunicera ett budskap till en 

destination, har följande problemformulering tagits fram: 

• Hur kan information författas och hanteras genom en produktionskedjas olika medier och 

aktörer med medvetenhet om dess destination och utan att innebörd förvrängs?  

En möjlig lösning kan eventuellt vara att medvetengöra författaren om budskapets slutdestination 

redan under den tänkta textens planeringsfas. Vidare, att tillhandahålla ett ramverk som motiverar till 

att planera och formulera sin text anpassat till dess mottagare. Med detta i åtanke har följande 

frågeställning tagits fram med ambition att svara på forskningsproblemet: 

• Hur kan en skrivinstruktion skapas, ur teori från interaktionsdesign och dramaturgi, för att 

underlätta författarprocess och öka upplevelse av talad text? 

 Perspektivet interaktionsdesign är valt då disciplinen ämnar skapa användbara produkter. Däri ingår 

även kognition som är teorier för hur människan tolkar och förstår, det vill säga upplever, sin 

omvärld. Frågeställningen har vidare delats upp i följande frågor: 

• Vilka allmänna riktlinjer, som främjar författande och förståelse, kan skapas ur teori från 

interaktionsdesign?  

• Vilka mål och behov kan tas fram genom en målinventering hos författare och 

museibesökare?  

• Kan skrivinstruktionens avsedda funktion påvisas med validering genom användartest med 

författare? 

Teori kommer sökas induktivt, inom interaktionsdesign och dramaturgi, för att ge riktlinjer för 

berättad text. En kvalitativ målinventering kommer att genomföras på möjliga författare och 
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museibesökare. Vidare kommer riktlinjer och målinventering ligga till grund för den skrivinstruktion 

som ämnas tas fram. Avslutningsvis kommer skrivinstruktionen valideras genom användartest med 

författare. Förväntat resultat är att riktlinjer omsatta i en skrivinstruktion kommer att underlätta 

författarprocess. 

1.2 Avgränsningar 
Det finns mycket olika litteratur och discipliner som berör berättande. Detta arbete utgår från ett 

teoretiskt fokus förenligt med interaktionsdesign. Inom ämnet berörs särskilt kognitiva aspekter som 

perception, minne, uppmärksamhet, samt användbarhetsaspekter som användbarhet, designmål, 

upplevelse och användarupplevelsemål. Detta för att dessa kognitiva faktorer är grunden till hur 

människan förstår det hon erfar. Användbarhetsfaktorer är valda för att de behandlar hur produkter 

kan utformas för att vara användbara.  

För dramaturgi avses endast att ta upp den dramaturgiska modell som är vanligast i västvärlden. 

Detta då museets primära besöksklientel är personer som lever och verkar där. 

Insamlad teori ska användas för att genom en analys ta fram riktlinjer förenliga med författande och 

upplevelse av talad text. Dessa riktlinjer kommer tillsammans med en målinventering vara grunden 

till uppsatsens fortsatta arbete. Detta för att ha en utgångspunkt förankrad i både teori och i 

användares mål och behov, vilket är ett vedertaget arbetssätt inom interaktionsdesign. 

Vad gäller målgrupp, som är personal eller besökare av publika museer, så kommer arbetet avgränsas 

till de personer som idag arbetar på eller besöker Östergötlands länsmuseum. Vidare förutsätts att 

museets personal är målgrupp och användare av skrivinstruktionen och att faktiska besökare är 

målgrupp för skrivinstruktionens texter. Några externa subjekt kommer inte sökas för att utöka 

populationer i målinventering eller validering. Detta för att de grundläggande behov och mål, som 

framkommer genom målinventering, troligtvis borde vara tillräckligt allmänna för att spegla behov 

hos en eventuellt vidare målgrupp. Trots att det inte med säkerhet kan sägas borde dessa allmänna 

och grundläggande behov sannolikt gälla, författare och mottagare av talad text, i andra verksamheter 

än museivärlden. 
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2.1 Interaktionsdesign 
I detta kapitel förklaras grundläggande terminologi, inom interaktionsdesign, för användarupplevelse, 
användbarhetsmål, designprinciper, heuristik, samt användarnivåer. Inom disciplinen finns även teorier av 
största vikt som härrör från kognitionsvetenskapen. Till exempel uppmärksamhet, perception, beteende, 
minne och lärande. Dessa aspekter kommer redogöras för under 0   
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Kognitiva processer. 

2.1.1 Användarupplevelse och användbarhet 

Användarupplevelse är en användares subjektiva upplevelse, det vill säga hur en användare känner i 

interaktion med en produkt. Exempel på användarupplevelse kan vara roligt, skönt, motiverande, estetiskt 

tilltalande, kreativt eller skrämmande et cetera. Användarupplevelsemål är designmål specifikt kopplade 

till de känsloreaktioner en produkt är avsedd att framkalla hos användarna. Dessa kan vara både 

positiva och negativa beroende på situation och mål. Med väl definierade användarupplevelsemål blir 

det enklare för ett utvecklingsteam att fokusera på designen och förstå vad som måste beaktas i 

utvecklingen för att användare ska vara nöjda med en ny produkt. (Sharp, Rogers & Preece, 2007) 

Användbarhetsmål 

Sharp m.fl. (2007) skriver att användbarhetsmål kan hjälpa utvecklare att säkerställa och anpassa 

användbarhet i en design mot en definierad målgrupp. De tar upp följande generaliserade 

användbarhetsmål, vanliga inom interaktionsdesign, som allmänt anses adressera problem med 

användbarhet: 

• Effektivitet – Att produkten effektivt uppfyller sitt syfte 

• Effektiv i användande – Att produkten upplevs vara effektiv  

• Säkerhet – Att produkten är säker att använda 

• Användarnytta – Att produkten fyller sin funktion, användarnas behov 

• Lätt att lära – Att produkten och dess funktioner är lätt att lära 

• Lätt att komma ihåg – Att produkten och dess funktioner är lätta att komma ihåg  

De menar vidare att användbarhet kan optimeras genom medvetenhet om användbarhetsmål och 

genom att ställa kontrollfrågor, heuristik genererad ur användbarhetsmålen, till designen.  
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Allwood (1998) beskriver användbarhet som att under framtagande av en produkt ta hänsyn till 

följande punkter:  

• Anpassning – Att designen ska fungera enligt den logiska struktur som motsvarar 

användarens tankar och interaktion.  

• Användaracceptans – Att designen måste vara utformad på sådant sätt att användaren 

accepterar och blir motiverad att använda den.  

• Användarkompetens – Att designens krav på användaren ska motsvara deras kunskapsnivå, 

så att designen kan användas.  

• Användarvänlighet i vilket följande begrepp ingår:  

o Åtkomlighet – Att designen ska fungera och finnas tillgänglig för dess användare. 

o Stöd och hjälpresurser – Att användaren kan få tillräcklig hjälp för att utföra sina 

uppgifter.  

o Individualisering – Att till exempel språk ska vara valbart. 

Han förklarar vidare att funktionalitet är när en design kan lösa de problem den är avsedd att lösa, men 

att fler faktorer måste övervägas för att uppnå effektiv funktionalitet; Designens funktionalitet, dess 

användbarhet och den mån användaren upplever att den uppnått sitt informationsbehov.  

Användbarhetsmål kan omvandlas till påståenden och användas som designprinciper. De kan också 

omvandlas till frågor och användas som heuristik. 

Designprinciper och heuristik 

En designprincip är en regel eller ett påstående som kategoriserar specifika aspekter som rör 

användarupplevelse. Här ingår även aspekter kopplade till beteende, dessa kommer dock inte 

redogöras här utan presenteras senare, under punkt 2.2.5 Emotion, beteende och känslor. 

Designprinciper har som funktion att påminna utvecklare om att ta hänsyn till användbarhet med mål 

att ta fram mer användaranpassade produkter. Ett exempel på designprincip är synlighet som kan 

användas för att kontrollera att en produkts funktionalitet blir synlig och tillgänglig för användarna. 

Att användare kan ana vad funktionen är till för och förstå vilket resultat de kan förvänta sig i 

interaktion med funktionen. Designprinciper används också i utvärderingar men kallas då heuristik 

och är ofta formulerade som frågor. Exempelvis: Är funktionen synlig för användaren? Förutom 

designprinciper kan även användbarhetsmål fungera som heuristik. (Sharp m.fl., 2007) 

2.1.2 Användarnivåer  

Detta kapitel handlar om hur användarnivåer, som är användarens kompetens för den specifika 

situationen, i många fall kan styra hur information presenteras i en design. Syftet bakom en 

nivåuppdelning är att gömma eller tillgängliggöra mer avancerade funktioner för att stödja inlärning 

och minska risken att göra fel.  
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Raskin (2000) menar att det är fel att designa gränssnitt med användarnivåer på detta sätt då en 

designer inte kan veta med vilka mål en specifik användare i ett specifikt fall kan och vill utnyttja 

designen. Han förklarar vidare att om en design innehåller fler användarnivåer som skiljer sig från 

varandra måste användaren lära om på nytt när nivån ändras. Ytterligare en nackdel är att inlärda 

automatiseringar kanske inte kan användas mellan nivåerna. Raskin menar att det i de flesta fall är 

bättre att tillgodose alla användares behov, hellre än att skapa olika gränssnitt med olika funktioner 

för olika användares kunskapsnivåer. 

Det bästa sättet att undvika problem med nivåer är, enligt Cooper m.fl. (2007), att veta hur användare 

och nivåer fungerar, men även att känna till hur användarna för en design reagerar på nya 

konceptuella idéer. De menar att nybörjare sällan är nybörjare under lång tid, då det är belönande att 

utvecklas. Inte heller experter fortsätter vara experter om de inte följer med i kunskapsområdets 

utveckling. Den gruppen är dock mer stabil jämförd med nybörjare. De flesta användarna kommer 

alltså att befinna sig i spektret medelnivåanvändare och generellt är det också dem designen primärt 

bör rikta sig mot, se figur 4. 

 

Figur 4. Egen visualisering efter Cooper m.fl. (2007) Medelnivåanvändargruppen är den största. Nybörjare och 
experter tenderar att med tid bli medelnivåanvändare. 

Cooper m.fl. (2007) förklarar vidare att våra mål bör vara att ge nybörjare tillräckligt stöd för att de 

snabbt ska kunna ta sig vidare till medelnivån. Vidare beskriver de att en medelnivå bör erbjuda 

vidare utveckling men framförallt se till att användarna känner sig tillfreds med att befinna sig just 

där. 

  

MedelnivåNybörjare Experter
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2.2 Kognitiva processer 
Westerholm och Åström (2002) beskriver kognitionsvetenskap med att den söker förståelse över hur 

information bearbetas i sinnen och hjärna, vilka processer som sker, hur processerna är uppbyggda 

och hur de kan representeras. Pecher och Zwaan (2005) menar att alla kognitiva strukturer, mentala 

processer, har utvecklats med en utgångspunkt i perception och handling. Detta kapitel tar upp 

kognitiva aspekter viktiga för att förstå och tolka vår omvärld såsom uppmärksamhet, perception, 

beteende, minne och lärande. 

2.2.1 Perception 

Perception är när människan med sina sinnen tar emot och bearbetar sinnesspecifik information för 

att sedan genom tolkning av denna generera mentala representationer, som är inre mentala 

visualiseringar av omvärld och verklighet. Hur vi upplever, identifierar och kategoriserar det erfarna 

avgör hur vi uppfattar och förstår vår verklighet. Perceptionen ligger också till grund för hur vi svarar 

på dessa känslor och vilka beslut som tas. För att genom förståelse kunna ta beslut om handlingar 

jämförs sinnesförnimmelserna med tidigare lagrad information i minnet. Till exempel med minnen, 

teorier, värderingar, attityder och övertygelser/tro et cetera. (Levitin, 2002) 

Människan har sinnen för syn, hörsel, smak, lukt, balans och känsel. I det sistnämna ingår även det 

kinetiska sinnet som genom muskel och ledinformation känner av kroppens olika delars lägen i 

förhållande till varandra. Utöver dessa finns också interoceptorer som styr våra organs inre 

funktioner. (Carlson, 2005) 

När det gäller perception av ljudburen information så påverkas den enligt Westerholm och Åström 

(2002) starkt av i vilket sammanhang perceptionen sker. Det vill säga att auditiv perception samverkar 

med kontext för att skapa en mental representation av ljudet. I Norman (2004) förklarar David 

Frohlich vidare att det är lättare att erinra en händelse om ljudet från händelsen spelas upp. Vidare att 

ljud som spelas upp också leder till att vi lättare kan tolka och förstå vad vi ser genom att aktivera 

relaterade minnen och känslor. Att ljud är viktigt för skapandet av mentala representationer förklarar 

även Pecher och Zwaan (2005) genom att beskriva en studie av Spivey och Geng från 2001. Där 

undersöktes ögonrörelser när fiktiva berättelser lästes upp. Det visade sig att ögonen rörde sig uppåt 

när historien innehöll objekt som höghus och nedåt om till exempel en kanjon nämndes.  

2.2.2 Uppmärksamhet och motivation 

Uppmärksamhet kan liknas vid en mental spotlight där vi medvetet kan styra uppmärksamhetskäglans 

fokus och spridning, samt filtrera bort information som inte är av vikt. En annan definition är att 

vara medveten om att man vet. (Westerholm & Åström, 2002) 
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Vilken information individen är mottaglig för styrs av uppmärksamhetsprocesser. Dessa är ofta 

beroende av vilka mål personen har för stunden. Processerna kan vara både medvetna och 

omedvetna. Ett exempel på medvetna processer är när en person fokuserar sina tankar till ett minne 

eller ett fysiskt objekt för att nå sina mål. Ett exempel på omedvetna processer är att en medveten 

fokusering automatiskt kan förledas av exempelvis ett starkt ljud eller en kontextuell ledtråd. Termen 

Locus of Attention beskriver innebörden av där vår uppmärksamhet är, där där kan vara en tanke, fysiskt 

objekt eller en uppgift et cetera. Om stimuli är starkt nog att bryta koncentrationen är beroende av 

hur starkt personen fokuserar på uppgiften. (Raskin, 2000) 

Allwood (1998) skriver att en persons intresse för en uppgift kan påverka motivationen. Han 

förklarar att motivation kan vara av typen yttre eller inre motivation. Vid yttre motivation sker 

belöning genom yttre faktorer. Vid inre motivation uppstår belöning genom själva aktiviteten. Han 

menar att vidare att förståelse av en uppgift och dess delmoment kan bidra till en högre inre 

motivation, som även ger bättre resultat.  

2.2.3 Minne 

Minne beskrivs enligt Westerholm och Åström (2002) som de olika mekanismer som möjliggör att 

koda in information – de processer som sker när vi erfar, att lagra – när det erfarna sparas i 

minnessystemet, samt att återhämta – när vi skapar representationer med hjälp av lagrad 

information. Eysenck och Keane (2005) framhäver även att minnet och dess processer även 

innefattar den struktur i hur våra minnessystem är ordnade.  

Genom jämförelser av perception mot tidigare upplevda och inkodade erfarenheter förstår vi vår 

omvärld. Dessa jämförelser kan bearbetas till nya tolkningar. De kan i sin tur kodas in och lagras som 

beslutsgrunder för framtida jämförelser. Minnet hanterar den information som uppmärksamhet och 

medvetenhet är riktad mot. Medvetenhet styr också till stor grad vilken information som bearbetas 

och lagras. (Sharp m.fl., 2007) 

Den mest ansedda modellen av hur minnet fungerar, enligt Eysenck och Keane (2005), är Baddeley 

och Hitch arbetsminnesmodell (working memory), se figur 5. 

 

Figur 5. Egen visualisering av Baddeley och Hitch arbetsminne, efter Eysenck och Keane (2005). 

Information från 
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Arbetsminnesmodellen är en vidareutveckling av Atkinson och Shiffrins multi-store model, se figur 6. 

Båda dessa modeller består av ett sensoriskt minne, ett korttidsminne och ett långtidsminne. 

Skillnaden är att korttidsminnet i arbetsminnesmodellen är mer detaljerat och innehåller fyra mer 

specificerade enheter. (Eysenck & Keane, 2005) 

 

Figur 6. Egen visualisering av Atkinsson och Schiffrins multi-Store-modell, efter Eysenck och Keane (2005). 

Att minnet skulle ha en uppdelning som liknar dessa modeller har vunnit stöd och verkar stämma 

överens med resultat av studier inom neurovetenskapen. (Levitin, 2002) 

Sensoriska minnet  

Det sensoriska minnet är enligt Atkinson och Schiffrin en buffert som håller sensorisk input. Ett 

exempel på det sensoriska minnet är när en bild kan upplevas stanna kvar på näthinnan efter att 

ögonen stängts. (Levitin, 2002)  

Eysenck och Keane (2005) skriver att minneskapaciteten är begränsad och att information från 

sinnesreceptorerna snabbt ersätts av nya sensoriska impulser. De förklarar vidare att den sensoriska 

input som kanaliseras vidare till korttidsminnet är starkt beroende av uppmärksamhet.  

Levitin (2002) skriver att det sensoriska minne som rymmer ljud är det echoiska minnet. Han 

förklarar att minnet möjliggör att ljud kan uppfattas efter att de avklingat. Ett exempel på det 

echoiska minnet ges i Eysenck och Keane (2005); Att uppriktigt fråga någon vad denne precis sagt 

och genast därefter inse att man redan vet det. De skriver vidare att ouppmärksammad 

ljudinformation stannar kvar i det echoiska minnet i cirka två sekunder. Enligt Westerholm och 

Åström (2002) kan dock information stanna kvar i upp till fyra sekunder beroende på informationens 

komplexitet 

Korttidsminnet 

Levitin (2002) beskriver att korttidsminnet hanterar medvetande och mer specificerat den 

medvetenhet som existerar just nu. Westerholm och Åström (2002) förklarar vidare att minnet 

behandlar information från sensoriska minnet och till/från långtidsminnet. Informationens karaktär 

är visuell, akustisk och lingvistisk. De anger också att det är begränsad i kapacitet och i tid.  

Informationen i korttidsminnet ersätts kontinuerligt av ny information.  

Den centralexekutiva enheten är korttidsminnets huvudenhet. Den koordinerar och hanterar all 

information till och från dess slavsystem. Det är också den som väljer ut vilken information som ska 

hanteras. Centralexekutiva enheten kan tillfälligt hämta information från långtidsminnet med hjälp av 

den episodiska buffern. (Eysenck & Keane, 2005) 

Sensoriskt 
minne (avtar)

Korttidsminne 
(ersätts)

Långtidsminne
(interferens)
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I korttidsminnet finns också det visuospatiala skissblocket som, enligt Eysenck och Keane (2005), är ett 

slavsystem till centralexekutiva enheten. De förklarar att det hanterar och kodar visuell och spatial 

(rums-/områdes-) information. De skriver också att den hanterade informationsmängden är 

begränsad. Westerholm och Åström (2002) skriver att information i visuospatiala skissblocket stannar 

kvar i mellan två och 30 sekunder. De förtydligar dock att informationen genom riktad 

uppmärksamhet kan reaktiveras och på så sätt hållas kvar längre.  

Vidare rymmer korttidsminnet den så kallade fonologiska loopen, som är ett slavsystem till 

centralexekutiva enheten som hanterar och kodar lingvistisk/språklig information. Mängden 

information den hanterar är begränsad. (Eysenck & Keane, 2005) 

Den enhet som fungerar som buffert mellan den centralexekutiva enheten, dess slavsystem och 

långtidsminnet är den episodiska bufferten. Den kan tillfälligt lagra information från den fonologiska 

loopen, det visuospatiala skissblocket och långtidsminnet. Den episodiska buffern hanterar 

information så att den kan samordnas för att generera mentala representationer. (Eysenck & Keane, 

2005) 

Långtidsminnet 

Eysenck och Keane (2005) skriver att långtidsminnet innehåller olika minnessystem för olika typer av 

minnen och att de har mer eller mindre obegränsad kapacitet. De skriver dock att det inte är klargjort 

om att det rör sig om olika neurala system. Levitin (2002) förklarar att dessa system troligtvis endast 

är konceptuella modeller för skilda typer av lagrad kunskap. 

Eysenck och Keane (2005) beskriver att de deklarativa minnena består av ett semantiskt och ett episodiskt 

minne. Vidare att de rymmer information som kan återkallas explicit, det vill säga att kunskapen är 

medveten kunskap. Det semantiska minnet rymmer enligt Westerholm och Åström (2002) 

information av sådan art att vi kan dela den med andra, det vill säga kunskap som definitioner och 

fakta. De förklarar vidare att det episodiska minnet innehåller information som härrör till upplevda 

händelser och skeenden. Levitin (2002) ger ytterligare en definition: Det semantiska minnet innehåller 

kunskap om vad ett ord betyder, medan det episodiska minnet innehåller minnen om när och var vi 

lärde oss om ordet. 

I det procedurella minnet lagras handlingsmönster som kan avlasta vårt korttidsminne. Dessa minnen 

kallas schematan eller automatiseringar. De kan aktiveras och utföras omedvetet. Ett schemata 

innehåller sekventiella instruktioner om hur handlingar ska utföras. (Westerholm & Åström, 2002) 

Exempel på procedurella minnen är att kunna cykla eller att knyta skorna. 

Eysenck och Keane (2005) förklarar ytterligare ett minnessystem i långtidsminnet, det prospektiva 

minnet som lagrar information om vad vi måste komma ihåg att göra i framtiden. Ett exempel på 

prospektivt minne är att komma ihåg att vattna blommorna eller att handla mjölk. 
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George Miller släppte år 1956 en artikel, The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on 

Our Capacity for Processing Information, som visade på människans kognitiva begränsning med hänseende 

på arbetsminnet. Hans forskning visade att det arbetsminnet generaliserat endast kan hantera sju plus 

minus två enheter av information. Genom så kallad chunking, sammanslagning, kan dock en 

informationsenhet bestå av fler underenheter, det vill säga om innebörden av dessa redan finns 

lagrade i minnet. (Westerholm & Åström, 2002) 

Här följer ett exempel som visar på hur informationsenheter och chunking fungerar. Titta kort på 

följande 26 bokstäver och försök sedan komma ihåg så många som möjligt 

OAAMKLDEVABAHSANSNJSTTNAOE.	Enligt artikeln bör du kunna återge mellan fem och 

nio enheter (bokstäver). Titta nu på samma bokstäver chunkade på förnamn. Om namnen är kända, 

så bör alla bokstäver kunna återges: ADAMEVAKLASBETTANJOHANSSON.	

Förförståelse är enligt Allwood (1998) en individs samlade erfarenheter, vilka relateras till och påverkar 

beslut i nya situationer. Detta tar även Raskin (2002) upp som menar, att när användare exempelvis 

hänvisar till orden intuitiv eller naturlig så menar de något de redan kan förstå och är vana vid.  

Primning är när en person efter att ha exponerats för en kontextuell ledtråd snabbare kan återkalla 

relaterade minnen i en associerad kategori. (Levitin, 2002) 

Igenkänning är när perception tillsammans med lagrade minnen skapar en inre mental representation. I 

representationen, som är en inre återskapad bild av det specifika minnet, finns från inlärningstillfället 

kontextuella ledtrådar. De kan användas för att prima associerade minnen. Genom igenkänning 

minskar den kognitiva belastningen och återkallning blir effektivare jämfört med att återkalla 

information direkt från minnet. (Westerholm & Åström, 2002) 

För att minnen ska bli stabila och lättare att återkalla kan de elaboreras vid inlärningstillfället. Det 

innebär att informationen får stor uppmärksamhet när den kodas in till minnet. Minnet blir då 

starkare om det reflekteras över och jämförs med tidigare lagrad information. (Sharp m.fl., 2007) 

Enligt Allwood (1998) behöver information behandlas av korttidsminnet under mellan fem och 20 

sekunder för att kunna bli bestående minnen. 

Automatisering är när kunskap, om hur sekvenser av handlingar utförs, lagrats i minnet och att dessa 

omedvetet kan återkallas. Automatiserade handlingar ger högre simultankapacitet då dessa kan 

utföras samtidigt som en icke automatiserad handling. Om fler icke automatiserade handlingar utförs 

samtidigt blir resultatet dåligt. Detta beror på att dessa handlingar kräver medveten uppmärksamhet 

för att kunna återkallas. De har olika Locus of Attention. Att automatisera är något människan gör 

naturligt, alla handlingar som upprepas tillräckligt länge blir en vana. (Raskin, 2000) 
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2.2.5 Emotion, beteende och känslor 

Ur ett fysiologiskt perspektiv är emotion ett beteendemönster, det vill säga ett förprogrammerat svar 

på sinnesförnimmelser i en viss situation. Ett utfört beteendemönstret resulterar i muskelrörelser, till 

exempel förändrat ansiktsuttryck, förändring i hormonbalans, till exempel ökad adrenalinutsöndring, 

samt reaktion i det autonoma nervsystemet, till exempel ökad hjärtrytm. Enligt Jamse Lange-teorin är 

den upplevda känslan ett resultat av hur hjärnan tolkar och svarar mot signaler framkallade av det 

utförda beteendemönstret. Hur vi tolkar dessa signaler beror också på vilka erfarenheter en individ 

har. Detta skulle kunna förklara att känslan kan vara subjektiv. (Carlson, 2005) 

Norman (2004) skriver att beteenden är nödvändiga för vår överlevnad. De gör bland annat att vi kan 

bedöma huruvida vi befinner oss i fara eller om en situation är säker. Vidare menar han att positiva 

känslor får oss att prestera bättre och resulterar i ökad kreativitet, vilket är tvärtemot konsekvensen 

av oro som begränsar tankeverksamheten till orons problemområde. Han skriver att det tidigare 

fanns en tro på att förnuft och rationalitet kontrollerade beteende och känslor, men att det enligt 

nyare forskning är felaktigt. Däremot går det att kognitivt vänja sig vid till exempel stark mat och 

alkohol och så vidare. Norman menar att design för emotion kan ske på tre olika plan: visceralt, 

beteende och för reflektion. 

Norman (2004) förklarar begreppet design för det viscerala. Han menar att viscerala processer är 

omedvetna och snabba. De är autonoma utan medveten kontroll och reagerar på genetiskt 

programmerade perceptionsmönster. Dessa mönster är en kvarleva från evolutionen och har som 

funktion att bedöma om situationer är bra eller dåliga. Norman har listat ett antal punkter som 

sannolikt triggar viscerala processer. Exempel på situationer som visceralt kan påverka människan 

positivt är: 

• Varma upplysta platser,  

• Söta smaker och dofter 

• Ljusa mättade nyanser 

• Lugnande ljud, enkla melodier och rytmer 

• Smekningar och Leenden 

• ”Attraktiva” välskapta människor 

• Symmetriska objekt och runda lena objekt 

• Sensuella känslor, ljud och former 
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Han tar vidare upp exempel på situationer som visceralt kan varna människan: 

• Höjder, öppna ytor eller tät terräng 

• Plötsliga och eller starka ljud och ljus eller mörker 

• Presumtivt hotande objekt (looming) eller folkmassor 

• Extrem värme eller kyla 

• Rutten lukt, dålig mat eller beska smaker 

• Mänsklig avföring, kroppsvätskor och spyor 

• Vassa saker och former 

• Malande ljud eller dissonanser 

• Vanskapta kroppar 

• Ormar och spindlar 

Att designa för visceral respons är att formge för estetiskt framträdande, attraktivitet, känsla och 

upplevelse. Eftersom visceral respons är direkt, gäller det att trollbinda användarna genom deras 

första intryck av produkten. Ett exempel är en japansk studie av Kurosu och Kashimura, som visar 

att användare upplever estetiskt utformade bankomater vara mer effektiva än oestetiska även om de 

innehåller exakt samma funktionalitet. Norman menar att det beror på att humör påverkas av estetik 

och att gott humör ger ökad kreativitet. Detta leder i sin tur till att motgångar och eventuella problem 

kan hanteras bättre. (Norman, 2004) 

Att designa för beteende är att ta hänsyn till hur produkten kommer att användas. Beteendeprocesser kan 

triggas antingen visceralt eller medvetet och aktiverar automatiserade handlingssekvenser. Själva 

utförandet sker momentant och är omedvetet. Det vill säga hur lätt den är att använda, förstå, samt 

vilken användarupplevelse och fysiska känsla den förmedlar. Funktion och användbarhet är den 

viktigaste aspekten. Vad gör produkten, vilka funktioner har den? Med andra ord, kan den användas 

för sitt syfte och tillgodose användarens behov och mål. Det första och viktigaste steget är därför att 

lära känna och förstå sina användare och deras reella behov. Speciellt de behov de inte själv kan 

uttrycka, vilket bäst kan inventeras genom kontextuell observation. (Norman, 2004) 

Innebörden av att känna sin användare innefattar även psykologiska aspekter. I verkligheten 

utelämnas dessa ofta då utvecklingsteamet är begränsat till ämnesexperter inom problemområdet. 

(Raskin, 2000). 

Efter observationer skapas konceptuella modeller som testas genom mockuper, som är 

lågprecisionsmodeller och prototyper, som är modeller med högre precision. Kunskap från testerna 

leder iterativt till nya koncept, mockuper och prototyper som även de testas. Cykeln fortsätter tills 

produkten är fullbordad. Ett sluttest bör genomföras för att hitta mindre skavanker och 

irritationskällor. Under designprocessen för beteende, användarcentrerad design, gör designteamet 

iterativt under utvecklingen kompromisser och tar konsensusbeslut. Detta leder till en funktionell 

produkt som tillgodoser behoven hos en stor grupp människor. En fokuserad designprocess för 
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sammanfattar vad historien har lett till, vilka konsekvenser det inneburit för berörda och eventuellt 

vilken lärdom som kan dras. (Chemers, 2010)  

Även om olika berättelser strukturellt kan vara uppbyggda på olika sätt så finns sju viktiga aspekter 

att ta hänsyn till. Huvudperson – det centrala i historien. Incitamentet – Den händelse som är grunden till 

huvudpersonens eller historiens utveckling och som tar centralgestalten ur balans, ska väcka 

åhörarnas intresse. Mål – huvudpersonens eller historiens mål, det som återställer historiens balans. 

Hinder – Det som hindrar att målet uppnås. Kris – En händelse som gör att centralgestalten kommer 

att fullfölja sitt mål. Klimax – upplösningen, där målet uppnås eller inte. Uttalandet – Den nya balans, 

syntesen som är en följd av klimax. (Letwin, Stockdale & Stockdale, 2008)  
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2.4 Teorianalys 
I detta kapitel redogörs för och diskuteras tidigare upptagen teori för att skapa en syntes, i form av 

riktlinjer och heuristik och som redogörs för i bilaga 4. Först analyseras teori utefter de 

användbarhetsmål som återfinns i Allwood (1998). Detta för att kunna ta fram riktlinjer som härrör 

till användbarhet, då det är av stor vikt att en kommunikations destination, i detta fall författare och 

besökare, upplever en effektiv funktionalitet. Sedan analyseras teori utefter grundläggande aspekter 

inom kognition; Perception, Minne, Beteende, emotion och känslor. Detta för att identifiera riktlinjer 

som härrör till upplevelse och förståelse, då dessa kan vara av vikt för sändare, författare, att vara 

medveten om i kommunikation med en destination, besökare.   

2.4.1 Användbarhet 

Användbarhetsmål hjälper utvecklare att arbeta mot användbarhet. Med användbarhet menas att en 

produkt är effektiv att använda men också att den upplevs vara effektiv. Vi kan se att de 

användbarhetsmål Sharp m.fl. (2007) tar upp skiljer sig i formulering från de Allwood (1998) redogör 

för. De har dock som mål att adressera samma problemområden och kan tolkas ha samma innebörd. 

Då Allwoods punkter har en terminologi med något lägre abstraktionsgrad, vilket förenklar 

analysarbetet av teorin gentemot textförfattande, har redogörelsen utgått från dessa. 

Anpassning går enligt (Allwood, 1998) ut på att en design ska fungera enligt den logiska struktur 

som motsvarar användarens tankar och interaktion. Denna punkt relaterar till förförståelse och vana som 

enligt Allwood är en individs samlade erfarenheter vilka relateras till och påverkar beslut i nya 

situationer. Detta betyder att en skrivinstruktion måste ta hänsyn till vad målgruppen känner till. En 

texts innehåll och presentation bör alltså följa den struktur målgruppen är van vid och förväntar sig. 

För innehållsaspekten borde gälla att beskrivningar av information, analogier och metaforer bör vara 

anpassade så att lyssnaren kan relatera till dem. Även mängden information är av betydelse. 

Westerholm och Åström (2002) skriver att George Millers forskning visade att arbetsminnet endast 

kan hantera sju plus minus två enheter av information. De skriver vidare att varje enhet genom 

chunking kan rymma fler underenheter, men att detta kräver att innebörden av dessa redan finns 

lagrade i minnet. Detta kan vara avgörande för hur mycket information som ska tas upp i en text. 

Skrivinstruktionen bör inte innehålla mer än fem delmål, med högst fem informationsenheter i varje, 

för att vara tillgänglig för alla. Vidare borde vana och förväntan ur ett presentationsperspektiv gälla 

både språklig framställning och dramaturgiskt upplägg. Detta talar för att berättelsen ska följa 

Aristotelisk dramaturgi, som enligt Chemers (2010) är den modell som dominerar i västvärlden. 

Användaracceptans innebär enligt Allwood (1998) att designen måste vara utformad på sådant sätt 

att användaren accepterar och blir motiverad att använda den. Denna punkt handlar om 

uppmärksamhet och motivation och innebär att text och innehåll bör vara utformad för att tillgodose 

lyssnarens upplevelse- och informationsbehov.  Uppmärksamhet är enligt Westerholm och Åström 
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(2002) det vi medvetet väljer att fokusera på. Raskin (2000) menar att uppmärksamhet beror av mål 

och intentioner och att det kan påverka en persons grad av fokusering. Han skriver också att en 

persons fokusering kan brytas av stimuli som omedvetet flyttar uppmärksamheten. Till exempel av 

ett starkt ljud eller en kontextuell ledtråd. Detta borde också kunna utnyttjas omvänt för att 

uppmärksamma lyssnaren på texten, till exempel genom förändrat röstläge, tystnad eller genom 

kontextuella effektljud et cetera. Vidare borde lyssnarens uppmärksamhet kunna behållas via verbala 

uppmaningar. Till exempel att berätta om detaljer besökaren visuellt och eller taktilt kan följa under 

berättelsen. Ytterligare en viktig faktor är enligt Allwood (1998) motivation, som kan öka med intresse. 

Han menar också att motivation ökar med förståelse för en uppgift och dess delmoment. Således kan 

vi sluta oss till att både intresse och förståelse är viktigt för uppmärksamhet och motivation. Att 

förståelse för en uppgift ger ökad motivation talar för att en text tidigt bör innehålla en presentation 

eller överblick om vad texten kommer behandla. Dessutom borde lyssnarens motivation att fullfölja 

texten öka om den i början kan väcka lyssnarens intresse. Detta kan jämföras med Aristoteles 

klimaktiska dramaturgimodell vars första akt är precis så ordnad. När det gäller förståelse finns ännu 

ett begrepp att ta hänsyn till, nämligen primning och kontextuella ledtrådar. Levitin (2002) beskriver att 

primning är när en person efter att ha exponerats för en kontextuell ledtråd snabbare kan återkalla 

relaterade minnen i en associerad kategori. Även detta talar för en tidig presentation av ämnet då 

primning leder till att lyssnaren aktiverar sin förförståelse och lättare kan associera och relatera till 

informationen. Exempel på primande introduktion skulle kunna vara ”Under 1700talets Sverige…” 

eller ” Arkeologens fältarbete…”. Vidare innebär det för författarens del att fundera över och 

tillhandahålla kontextuella ledtrådar som leder till bättre förståelse. 

Användarkompetens går enligt Allwood (1998) ut på att designens kunskapskrav ska motsvara 

användarens kunskapsnivå. Cooper m.fl. (2007) menar att problematiken med olika kunskapsnivåer 

kan minskas genom att känna sina användare. De menar fortsättningsvis att nybörjare sällan är 

nybörjare under lång tid, då det är belönande att utvecklas. Inte heller experter fortsätter vara 

experter om de inte följer med i kunskapsområdets utveckling. Det betyder att de flesta användarna 

kommer att befinna sig i spektret medelanvändare. De förklarar vidare att våra mål bör vara att ge 

nybörjare tillräckligt stöd för att de snabbt ska kunna ta sig vidare till medelnivån. Medelnivån bör 

erbjuda vidare utveckling men framför allt se till att användarna känner sig tillfreds med att befinna 

sig just där. Varje text bör rikta sig till målgruppens kunskapsmässiga medelnivå, för att tillfredsställa 

den största användargruppens behov. Det är av stor betydelse att ny kunskap förmedlas med termer, 

språk, begrepp, omskrivningar och kunskap användaren förstår. En text får inte vara fördummande 

eller för avancerad. Om texten är tillräckligt informerande och ger möjlighet till förståelse och 

upplevelse kommer troligtvis användarna vara nöjda. 
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Funktionalitet innebär att en design effektivt uppfyller sitt syfte. (Allwood, 1998) 

Effektiv funktionalitet härrör till användarens upplevelse av designen. Den beror av fler faktorer, 

till exempel designens funktionalitet, dess användbarhet och den mån användaren upplever att den 

uppnått sitt informationsbehov (Allwood, 1998). För att säkerställa att författande sker mot effektiv 

funktionalitet bör texten utvärderas mot lyssnarens informations- och upplevelsemål. Det blir alltså 

viktigt att kunna planera för upplevelse och inlevelse. Detta kan ske genom designprinciper och heuristik, 

som enligt Sharp m.fl. (2007) är regler och påståenden som används med mål att ta fram mer 

användaranpassade produkter. Ett exempel skulle kunna vara; Informationen ska vara korrekt. De 

berättar vidare att designmål som syftar till upplevelse kallas användarupplevelsemål och är kopplade till 

de känsloreaktioner en produkt är avsedd att framkalla hos användarna. De menar också att 

designmål kan omvandlas till frågor för kontroll, men att de då kallas heuristik. Exempel på heuristik 

skulle kunna vara; Är informationen korrekt?  

2.4.2 Kognition 

Under detta kapitel analyseras teori som är kopplad till kognition och framförallt aspekter som härrör 

till upplevelse och förståelse; Perception, Minne, Beteende, emotion och känslor. Analysen ska leda 

till riktlinjer som kan vara av vikt för en kommunikatör att känna till i informerande av en 

destination. 

Perception 

Letivin (2002) menar att perception är en förutsättning för att kunna skapa mentala representationer 

och att dessa är nödvändiga för att förstå vår omvärld. Vidare berättar han att hur vi tolkar och 

förstår sinnesförnimmelser beror på vilka erfarenheter vi har sedan tidigare. Detta betyder att 

berättad text måste vara tillräckligt informativ och beskrivande, så att den kan ge förutsättningar för 

lyssnaren att kunna skapa mentala representationer på ett sätt som skänker förståelse. Dessutom 

måste information och beskrivningar knyta an till lyssnarens vanor, kultur och tidigare erfarenheter. 

Detta gäller även metaforer och analogier som måste vara av den art att lyssnaren kan relatera till 

informationen. Det innebär också att textförfattare måste ges möjlighet att objektivt sätta sig in i 

vilken målgruppen är, eller att ha tillgång till representanter från målgruppen, för att kontrollera att 

texten fyller sitt syfte. Detta gäller särskilt då texter översätts från ett språk till ett annat. När det gäller 

perception av ljud menar Westerholm och Åström (2002) att tolkning av dess betydelse är starkt 

kontextberoende. Sannolikt ska innebörden av kontext i detta fall tolkas som att även andra sinnen, 

uppmärksamhet, medvetande, minne och tidigare erfarenheter ingår och kan påverka. Vidare 

beskriver Norman (2004) att ljud kan fungera för att prima relaterade minnen och känslor som i sin 

tur leder till att vi lättare kan tolka och förstå vad vi ser. Troligtvis syftar de på ickelingvistiska ljud, 

men Pecher och Zwaan (2005) ger exempel på en studie av Spivey och Geng som visar att berättad 

text kan få oss att återuppleva berättelser i den grad att inlevelsen kan ge kroppsligt motoriska 
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påföljder. Detta talar för att verbal information, berättelser, är tillräckliga för att kunna generera 

mentala representationer där lyssnaren kan sätta sig in i en beskriven kontext. En förutsättning är att 

textens framställning är tillräcklig avseende nödvändig och beskrivande information. I de fall en text 

kan framkalla en så stark inlevelse att vi kan återuppleva eller vara delaktig i berättelsen, borde också 

inkodning till minnet bli starkare då förutsättningar för reflektion blir större. 

Minne 

Sharp m.fl.(2007) beskriver minne generellt och förklarar att förståelse uppstår genom att perception 

jämförs med redan befintliga minnen. Om jämförelsen leder till nya kunskaper eller erfarenheter kan 

de lagras som nya minnen. Då förståelse bygger på en jämförelse av tidigare erfarenheter betyder det 

att text, ur ett lärandeperspektiv, måste vara formulerad så att målgruppen kan relatera informationen 

till sin begreppsvärld och erfarenheter. Vidare berättar Sharp m.fl. att minnen kan göras stabilare och 

på så sätt lättare att återkalla om de elaboreras vid inlärningstillfället, vilket innebär att informationen 

får stor uppmärksamhet när den kodas in till minnet. Minnet blir starkare om det reflekteras över och 

jämförs med tidigare lagrad information. Detta innebär att författare måste överväga att förse text 

med presentation och sammanfattning, samt att uppmana till reflektion till exempel genom retoriska 

frågor.  

Arbetsminnesmodellen består enligt Eysenck och Keane (2005) av sensoriska minnet, korttidsminnet och 

långtidsminnet. Levitin (2002) skriver att det sensoriska minnet är det som buffrar sinnesförnimmelse 

och att det echoiska minnet är det som hanterar ljudperception. Enligt Westerholm och Åström 

(2002) kan echoiska minnet hålla kvar information i upp till fyra sekunder. Detta borde tala för 

kortare meningar, som går snabbare att tolka och reflektera över. Framför allt för berättad text, då 

det inte är möjligt att återskanna information vid behov, såsom skriven text. Korttidsminnet är enligt 

Levitin (2002) det minne som hanterar vårt medvetande. Eysenck och Keane (2005) förklarar att det 

innehåller separata system för att tolka visuell och språklig information. Detta kan förstås som att en 

berättad text som hänvisar till visuellt avbildad språklig information kan skapa problem då samma 

system används för att tolka två olika informationsenheter. Däremot torde inga problem föreligga då 

berättad text hänvisar till visuell information av ickespråklig karaktär. Detta borde snarare vara ett bra 

sätt att engagera lyssnaren och pocka på uppmärksamhet, då olika minnessystem utan interferens 

informationsmässigt kan komplettera varandra. Prospektiva minnen är lagrade i långtidsminnet. De 

innehåller enligt Eysenck och Keane (2005) information om sådant vi ska komma ihåg att göra i 

framtiden. Om textförfattandets olika moment kan föras in i en skrivinstruktion bör också 

författarnas prospektiva minne kunna avlastas. 

Emotion, beteende och känslor 

Norman (2004) skriver att positiva känslor får oss att prestera bättre och resulterar i ökad kreativitet, 

vilket är tvärtemot konsekvensen av oro som begränsar tankeverksamheten till orons 

problemområde. Han redogör också för att estetik kan upplevdas vara bättre jämfört med icke-estetik 

trots samma funktion. Detta kan tolkas som att om en text kan tillfredsställa lyssnarens informations- 
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och upplevelsebehov så skapas bättre förutsättningar att förmedla en djupare förståelse. Ett sätt att 

uppnå större upplevelse av information borde till exempel vara att beskriva fakta i en kontext.  

 Norman (2004) förklarar vidare att design för visceral respons är att formge för att trollbinda användarna 

genom deras första intryck av produkten, det vill säga att ta hänsyn till estetiskt framträdande, 

attraktivitet, känsla och upplevelse. Han tar upp exempel på situationer som visceralt kan påverka 

människan positivt: Varma upplysta platser, söta smaker och dofter, ljusa mättade nyanser, lugnande 

ljud, enkla melodier och rytmer, smekningar och leenden, ”attraktiva” välskapta människor, 

symetriska objekt och runda lena objekt, sensuella känslor, ljud och former. Han ger också exempel 

på situationer som visceralt skapar negativa känslor: Höjder, öppna ytor eller tät terräng, plötsliga och 

eller starka ljud och ljus eller mörker, presumtivt hotande objekt (looming) eller folkmassor, extrem 

värme eller kyla, rutten lukt, dålig mat eller beska smaker, mänsklig avföring, kroppsvätskor och 

spyor, vassa saker och former, malande ljud eller dissonanser, vanskapta kroppar, ormar och spindlar.  

I design för reflektion berättar Norman (2004) att det är produktens budskap som är det väsentliga. Det 

vill säga om produkten skänker en person en känsla av till exempel tillfredsställelse, attityd, stolthet 

eller skam. Han beskriver att reflektiva processer sker medvetet och att de är bestående i tid, att de 

förenar tanke och beteende och att de innebär tolkning och förståelse. Eftersom reflektion ger en 

djupare inkodning och stabilare kunskap så är det också bra om text kan bjuda in till elaboration och 

reflektion.  
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3.1 Ramverket DECIDE 
I detta kapitel tas upp teori för ramverket DECIDE, som är en checklista för planering av 

utvärderingar, dels då denna använts för att skapa intervju- och enkätfrågor och dels då den har 

inspirerat skrivinstruktionens planeringsdel. Sharp m.fl. (2007) menar att DECIDE hjälper 

användaren att planera utvärderingens mål, frågor, metod, eventuella praktiska och etiska 

förutsättningar, samt hur utvärderingen ska analyseras, tolkas och presenteras. DECIDE kan även 

efter lätt anpassning användas i andra sammanhang till exempel design, då en design har ett 

huvudmål att uppfylla. Vidare, för att nå huvudmålet, krävs frågor och svar på hur detta mål ska 

uppnås. Fortsättningsvis behövs en eller fler olika designmetoder för att nå dit. Praktiska och etiska 

problem bör identifieras för att undvika problem och till sist, är det väsentligt att redan innan 

produktion ha en plan för hur produkten ska utvärderas mot sitt syfte. Sharp m.fl. beskriver dess 

punkter och förklarar dess innebörd: 

• Bestäm utvärderingsmål 

Här beslutas syftet med aktiviteten. Eftersom omfattning och fokus kommer att styras av 

målbeskrivningen är det viktigt att lägga stor vikt vid formuleringen. Det övergripande målet 

får gärna tydligöras i en kortfattad premiss.  

• Utveckla frågor 

Under denna punkt utvecklas de frågor som måste besvaras för att huvudmålet ska anses 

besvarat. Huvudmålet bryts ned i delmål.  

• Välj utvärderingsmetod 

Här väljs utvärderingsmetod. Valet av metod är viktigt då olika metoder ger olika data. 

Ibland kan olika metoder behöva kombineras för att säkerställa att insamlad data kan ge svar 

på uppsatta mål och delmål?   

• Identifiera praktiska problem 

Denna punkt handlar om att ta reda på praktiska problem som kan påverka undersökningen 

negativt. Det kan vara så enkelt att utvärderarna inte har tillräcklig kunskap att genomföra 

aktiviteten eller att se till att boka tider och eventuella resor. Det kan också vara att vara säker 

på att användare eller kontext är de rätta för studien eller att det finns ström på plats till 

eventuell inspelningsutrustning. En annan viktig faktor är att planerade resurser är tillräckliga 

för att genomföra studien. Ytterligare en fråga är: Hur får jag tag i data som styrker min text?  

• Fundera över om etiska problem föreligger 

Denna punkt handlar om att inte lämna ut data av oetisk karaktär eller att lämna ut data om 

användare på oetisk grund. Uppgiftsgivare ska inte kunna pekas ut genom analys av data. Det 

vill säga att inga data ska kunna leda till att en persons identitet blir känd utan deras 

medgivande.  

• Avgör hur data ska utvärderas, analyseras och tolkas 

Här utvärderas insamlad data och metod med hänseende på validitet och pålitlighet. Vidare 
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om testdeltagare kan ha en förförståelse som påverkar resultatet eller om undersökningens 

omfattning är tillräcklig för att dra generaliserade slutsatser. Under denna punkt tas även 

ställning till ekologisk validitet, vilket innebär att bedöma huruvida undersökningskontext 

eller deltagarna medvetenhet om studien kan påverka resultaten. 

3.2 Målinventering 
En målinventering har genomförts med författare och museibesökare. Detta för att ta reda på vilka 

behov en skrivinstruktion och dess resulterande text måste tillgodose hos dess användare. Mål kan 

vara behov kopplade till författandets arbetsprocess. Till exempel att kunna planera textinnehåll och 

textuell struktur, vilket påvisar ett behov av att kunna skapa en disposition. Mål av denna typ 

kommer senare att omvandlas till designprinciper och innebär riktlinjer för skrivinstruktionens design 

och textuell utformning. Andra mål kan vara faktorer som påverkar en texts utformning, exempelvis 

att texten ska vara tillgänglig för målgruppen. Dessa mål kommer senare omvandlas till heuristik, 

frågor som ger författaren möjlighet att analysera och anpassa sin text. Målinventeringen ska 

tillsammans med teoretisk analys ligga till grund för skrivinstruktionens sammanställning. 

Målinventering författare av text 

En kvalitativ semistrukturerad intervju genomfördes med tre personer från Östergötlands 

länsmuseums personal, en med ansvar för en fast publik utställning, en med erfarenhet från 

instruerande texter och en med ansvar för pressutskick. Intervjuformen semistrukturerad valdes då 

intervjuaren ska kunna följa upp ämnestrådar som framkommer under intervjun men ändå få svar på 

framtaget frågemanus. Respondenterna valdes då de är potentiella textförfattare för kommande 

guideturer och för att de tidsmässigt hade möjlighet att delta. Frågemanus utformades med hjälp av 

ramverket DECIDE med syfte att ta reda på vilka mål som finns med de texter som skrivs idag, hur 

skrivprocessen ser ut, att utreda användarupplevelse vid författande, samt för att undersöka behov 

och åsikter av ett eventuellt skrivstöd. För att låta respondenterna svara i en trygg miljö genomfördes 

intervjuer på respektive respondents kontor. Vidare pågick intervjun till dess att intervjuaren ansåg att 

svar erhållits. För att lättare kunna utvärdera svaren och dess betydelser transkriberades intervjuerna. 

Ur transkriptionen tolkades mål först generellt för att sedan vid ytterligare genomgång specificeras till 

designprinciper och heuristik. Dessa sammanställdes och kategoriserades i en matris.  

Målinventering museibesökare  

En enkät med frågor skapade med hjälp av DECIDE med syfte att ta reda på vilka behov som måste 

tillgodoses för att tillfredsställa besökarens mål med besöket. Fokus låg på användarupplevelsemål 

och att identifiera faktorer som kan vara avgörande i upplevelse av talad text. För att passa museets 

profil lämnades enkätens frågemanus till museets grafiska avdelning för formgivning. Enkäten 

placerades synligt och fanns tillgänglig under två dagar på museireceptionens disk. Totalt erhölls svar 

från 13 besökare. Av dessa hade åtta deltagit i en konstvisning där enkäten påtalades under visningen. 
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Övriga enkätsvar är från ströbesökare. Alla respondenter svarade anonymt. Enkäten sammanställdes 

och svaren kategoriserades. I de fall en respondent tog upp flera exempel inom samma kategori 

räknades dessa som ett svar.  

3.3 Sammansättning av skrivinstruktion 
Arbetet med att formulera skrivinstruktionen utgick från de riktlinjer som framkommit i 

målinventering och teoretisk analys. Mål, riktlinjer, designprinciper och heuristik fördes in i en lista 

och grupperades löst efter tolkad innebörd.  Redundanta mål och heuristik togs bort. Efter detta 

skedde en komprimering och sortering under kategorierna planering, presentation och kontroll. 

Sedan bedömdes, av uppsatsförfattaren, huruvida designprinciper, mål och heuristik tillgodoser eller 

försvårar författararbetet i förhållande till författares och museibesökares mål. I de fall faktorn ansågs 

försvåra togs den bort. I ett sista skede försågs skrivinstruktionen med exempel för att förtydliga hur 

dess olika delar kan användas.   

3.4 Användartest – genomförande och validering 
Ett användartest genomfördes på datormuseet som är en avdelning inom Östergötlands museum. 

Syftet var att mäta huruvida författare upplever skrivinstruktionen vara ett verktyg som underlättar 

författandet. Vidare om skrivinstruktionen kan ge texter som generellt kan upplevas vara bättre 

jämfört med texter skrivna utan skrivinstruktion. En möjlig påverkan finns här då en person även 

deltog i målinventeringen och på så vis i större utsträckning fått information om och kände till 

skrivinstruktionen. För att minska eventuell effekt placerades personen i den grupp som först 

författade med skrivinstruktion. En annan faktor som starkt kan påverka resultatet är de olika 

testpersonernas olika förkunskaper. De kan bland annat resultera i olika upplevelse av och olika 

förutsättningar att använda sig av skrivinstruktionen. Vidare kan olika nivå av personliga krav påverka 

upplevelsen och arbetet med egen text. Utöver detta var skrivandet initialt planerat till fyra timmar 

per text, men blev i utförandet endast två timmar. Anledningen var att det var svårt att lyckas samla 

alla deltagare på en plats, fysiskt och i tid. Detta kommer att ge en tidsbrist under författandet, särskilt 

när deltagarna måste sätta sig in i och lära vad skrivinstruktionen innebär.  

3.4.1 Förarbete – skrivarworkshop 

Syftet med skrivarworkshopen var att producera texter skrivna med och utan framtagen 

skrivinstruktion. Vidare att de olika skrivprocesserna ska kunna jämföras i en författarvalidering för 

att kvalitativt undersöka upplevelsen därav. Testledaren samlade fyra personer ur museets personal i 

ett av museets kontorsrum. Testdeltagarnas befattningar är producent för datamuseet, pedagog för 

museet, guide för datamuseet, samt datamuseets formgivare. Deltagarna gavs information om testets 
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upplägg och syfte. Under introduktionen berättade ansvarig för datamuseet om utställningens syfte 

som är att skapa en arena för interaktivt och engagerande lärande om den nutidshistoria som svensk 

IT-utveckling innebär. Inför uppgiften uttrycktes att författad text ska vara ett komplement till 

huvudutställningen, ge besökaren ett mervärde. Detta gjordes för att prima författarna att tänka 

utanför den traditionella presentation de normalt förevisar. De informerades vidare om att 

producerade texter kommer skrivas om innan de publiceras publikt i utställningen. Detta för att 

minska prestationsbörda som annars möjligtvis skulle kunna hindra produktivitet. De informerades 

om uppgiften att skriva två texter på 500-600 ord, men att längden får variera om de anser så. De 

uppmanades vidare att skriva så att de är själva är nöjda med texterna. Dessa uppmaningar lämnades 

med syfte att minska eventuell påverkan av att författarna medvetet skulle anpassa sin text till ett 

resultat de tror förväntades av dem. Vidare gavs instruktioner om att skriva om det de vet och känner 

till, detta för att inte låta researcharbetet ta för lång tid. De fick också veta att de disponerar fritt över 

tiden och att de har möjlighet att söka fakta om ämnena vid behov. Testdeltagarna fick också veta att 

det är texterna de förväntades lämna in, inte researcharbetet. Efter detta delades författarna in i två 

grupper om två personer. Grupperna fick tillsammans genom konsensus besluta om hur följande 

givna ämnen skulle fördelas. Anledningen var att de skulle kunna välja de ämnen de bäst kände till. 

• Datorns historia ur ett tekniskt perspektiv,  

• Datorns påverkan på samhället,  

• Internet och kommunikation, samt  

• Vad är datorspel?  

Ett krav var att varje ämne efter uppdelning hade två författare. Grupp ett ombads att starta 

skrivandet, utan stöd av skrivinstruktion, omedelbart och de fick inte någon ytterligare information. 

Personerna i grupp två tilldelades varsin skrivinstruktion och fick en kort genomgång av 

skrivinstruktionens olika delar. De uppmanades också att i författandet lyfta fram användarupplevelse 

och att tänka över beskrivningar, samt att sätta fakta i en kontext. För att underlätta eventuell 

informationssökning och att minska påverkan av miljövariabler skedde författandet på de egna 

kontoren. Efter att de första texterna var avklarade byttes gruppernas roller. Författarna fick två 

timmar per text, med en timmes rast mellan sittningarna. Totalt genererades åtta texter.  

3.4.2 Validering av författarnas upplevelse av skrivinstruktionen 

Direkt efter skrivarworkshopen genomfördes enskilda intervjuer med testdeltagarna i en avdelning på 

museet med lugn och avslappnande miljö. Syftet var att följa upp hur författarna upplevde 

arbetsprocessen med skrivinstruktionen och dess olika delar. Vidare för att se om skrivinstruktionen 

var ett stöd i författandet, hur författarna upplever det textmässiga resultatet jämfört med texter 

skrivna utan instruktion. Intervjuerna genomfördes som semistrukturerade intervjuer och enligt ett 

frågemanus framtaget med DECIDE. Detta för att intervjuaren ska kunna vara vaksam på signaler 
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och följa upp eventuella sidospår utanför frågemanus. Intervjuerna transkriberades, dock 

utelämnades information som inte berör skrivinstruktionen eller talad text. Vidare analyserades 

transkriptionen för att undersöka huruvida skrivarworkshopens deltagare ansåg att skrivinstruktionen 

möter de mål och behov författare gett uttryck för under målinventeringen.  
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4. Resultat 
Här presenteras resultatet av teoretisk analys som genererat de riktlinjer skrivinstruktionen vilar på. 

Vidare presenteras resultat av målinventering med författare som är skrivinstruktionens destination. 

Fortsättningsvis presenteras målinventering med besökare som är destination för de texter som 

författas. Slutligen redogörs för skrivinstruktionen samt en validering med författare av dess upplevda 

funktion och huruvida den underlättar skrivprocessen. Vidare huruvida de resulterande texterna 

upplevs vara mer anpassade till uppdragets destination, besökarna. 

4.1 Riktlinjer och designprinciper från teori 
Arbetets teoretiska analys resulterade i 35 stycken riktlinjer som har klassificerats och sorterats i 

kategorierna; Uppmärksamhet, intresse och motivation; förståelse; upplevelse och inlevelse; samt 

designprinciper. I dessa riktlinjer ska text tolkas som berättad text. En oavkortad sammanställning 

återfinns i bilaga 4. Tabell 1 återger kategorier och exempel på tillhörande riktlinjer.  

Tabell 1. Exempel på riktlinjer, resultat av teoretisk analys. 

Kategori Exempel på riktlinjer och designprinciper genererade ur teori 

Uppmärksamhet, 

intresse och 

motivation  

Motivation kan öka med intresse och ökar med förståelse för en uppgifts delmoment 

Text borde kunna kalla på uppmärksamhet till exempel genom plötslig förändring 

i ljudstyrka, röstläge, genom kontextuella ledtrådar eller kontextuella ljud.  

Förståelse  

 

Förståelse bygger på jämförelser av tidigare erfarenheter. Text borde ur ett 

lärandeperspektiv, vara formulerad så att lyssnare kan relatera texten till sin 

begreppsvärld och erfarenheter.  

Text som tillhandahåller kontextuella ledtrådar borde leda till bättre förståelse. 

Upplevelse och 

inlevelse 

 

Text tillgodoser lyssnarens behov om den är tillräckligt informerande, ger 

möjlighet till förståelse och bidrar till upplevelse. 

Text som framkallar känslor, exempelvis tillfredsställelse, glädje eller skam, bör ge 

större förutsättningar till tolkning och förståelse genom reflektion. 

Designprinciper 

 

Information, beskrivningar, analogier och metaforer bör anpassas så att 

målgruppen kan relatera till dem. 

Texter bör, för att tillfredsställa den största användargruppens behov, vara riktad 

till målgruppens kunskapsmässiga medelnivå.  
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4.2 Resultat målinventering 
Här kommer först mål och behov tas upp som framkommit genom författarintervjuer, se bilaga 1. 

Dessa behov är kopplade till författarprocessen. Sedan kommer mål och behov tas upp som 

framkommit genom enkäter med besökare. Dessa är mål och behov som är kopplade till besökares 

upplevda eller önskade upplevelse av museibesöket. 

Författares uttryckta mål och behov kan delas in i tre delar; Förarbete, författarprocess och 

granskning. I den första delen, mål som gäller förarbete uttrycks en vilja att komma igång med 

skrivandet. I detta nämns vikten av att kunna få tydliga instruktioner och bakgrundsfakta, samt att 

kunna uppmärksamma syfte, mål och målgrupp. Vidare uttrycks en önskan av att kunna planera 

textens innehåll, samt att för innehållet kunna skapa en disposition. Detta gäller för berättelsens inre 

struktur och dramaturgi, hur texten ska vinklas/presenteras, samt planering för att upprätthålla 

lyssnarens uppmärksamhet, intresse och engagemang. Under författarprocessen finns mål att kunna 

skriva och planera för lyssnarens upplevelse och inlevelse, samt att ge lyssnaren förutsättningar till 

förståelse och reflektion. I sista delen, granskning, finns mål eller behov som gäller att kritiskt kunna 

granska sin text. Exempel på vad som måste uppmärksammas är; Uppfyllt syfte och mål, Målgrupp, 

Validitet och reliabilitet, Språklig anpassning till målgrupp. Ordval, meningsbyggnad och textmängd, 

Huruvida texten ger förutsättningar till förståelse, Kunskapsmässig anpassning till målgrupp, 

Huruvida texten skänker upplevelse, Huruvida texten ger intresse och engagemang, Ur ett etiskt 

perspektiv, samt ur ett normkritiskt perspektiv. 

Genom analys av användarenkäter, se bilaga 3, har besökares mål abstraherats till framförallt fyra 

mål. Det första gäller upplevelse och innefattar att få nya erfarenheter, inspiration, samt att få intresse 

väckt. Vidare mål gäller lärande som innebär att kunna förstå, samt att inhämta kunskap. För att nå 

dessa mål anges att det underlättar om texter är levande, spännande, intresseväckande, beskrivande, 

ger känsla och förstående, pedagogiska, lättförståeliga och lärande. Vidare anges att det är det positivt 

om texter förmedlas stimulerande, intresseväckande, med inlevelse, humoristiskt, dramatiskt, 

spännande, roligt, underhållande, passionerat, engagerande, uppmärksammande, motiverande, 

målande och beskrivande. 

4.3 Skrivinstruktion 
Skrivinstruktionen är ett resultat av teoretisk analys och målinventering och består av tre delar: 

Förarbete och disposition, Dramaturgi och författande av text och Frågor för egenkontroll av text, se bilaga 6.  

Den första delen Förarbete och disposition syftar till att prima, medvetengöra författaren om textens 

syfte, mål och målgrupp. Vidare att författaren ska elaborera och öka förståelse för uppgiften. Detta 

borde ge förutsättningar till ökad motivation och möjlighet att lättare komma igång med skrivandet. 

Fortsättningsvis ska förutsättningar ges författaren att överväga hur aktuell text ska vinklas och 



Jan Boman 
- 34 -

presenteras, hur den ska planeras med mål att öka lyssnarens upplevelse och inlevelse, samt för 

förståelse och reflektion.  

Den andra delen Dramaturgi och författande av text syftar till att författaren ska ges möjlighet att 

presentera sin text enligt den dramaturgimodell uppdragets destination, besökarna, är mest vana vid. I 

detta fall den västerländska dramaturgin. Avslutningsvis borde en kombination av Förarbete och 

disposition tillsammans med Dramaturgi och författande av text hjälpa författare att designa texter som 

stödjer destinationens mål och behov. Det vill säga text som upprätthåller lyssnarens 

uppmärksamhet, intresse och engagemang, samt skänker upplevelse och förståelse.  

Den sista och avslutande delen i skrivinstruktionen är Frågor för egenkontroll där författare kan 

utvärdera sin text. Syftet är att möjlighet ska ges till att kritiskt granska skriven text och att 

instruktionen ska uppmärksamma författare på och motivera till iteration av text för att säkerställa 

utformning mot syfte, målgrupp och användarupplevelsemål, det vill säga destinationen. Upptagen 

heuristik har framkommit genom teoretisk analys och målinventering. 

4.4 Resultat av validerande intervjuer med författare 
Den validerande intervjun innehöll frågor relaterade till mål och behov som framkom under 

målinventering med författare, samt frågor kopplade till upplevelse av skrivinstruktionens 

författarprocess, samt författares upplevelse av resulterande text. 

I den första delen och när det gäller frågan om att komma igång svarade tre av fyra författare att de 

ansåg att skrivinstruktionen hjälpte dem att komma igång. En person var först kritisk till tidsåtgången 

till att skapa disposition enligt skrivinstruktionen, men angav senare att det var lättare att komma 

igång. Vidare, vid frågan om medvetenhet om syfte och mål, svarade tre av fyra författare att 

skrivinstruktionen hjälpte medvetenhet om syfte, mål och målgrupp. Fortsättningsvis svarade alla 

författare att instruktionen, att planering med mål och delmål, underlättade planering och disposition. 

Två personer angav dock det finns en risk i att man låser sig för mycket i de delmål som sätts upp. 

Varav en menade att det kunde leda till hindrad spontanitet. Båda dessa angav också att de gått 

tillbaks och ändrat punkterna, men var osäkra på att om det var tillåtet. Vidare ansåg tre av fyra att 

kontrollheuristiken är jättebra eller jätteviktig. Av dessa angav en person att punkterna möjligtvis kan 

upplevas övermäktiga. Ytterligare en angav, vid diskussion om kontrollheuristiken, att det är viktigt 

att utvärdera det man planerat även innan genomförandet. En av personerna ansåg att den var 

överflödig, då det ändå finns en medvetenhet om detta om man följer instruktionen i övrigt. 

Vidare, vad gäller upplevelse av arbetsprocessen med skrivinstruktion uttryckte författarna att den var 

motiverande, kul samt idéberikande. Fortsättningsvis svarade tre av fyra författare ja vid frågan om 

de ville behålla instruktionen. Den fjärde tillfrågades ej, då denne uttryckt en önskan om att få behålla 

instruktionen för att kunna färdigställa sina texter. Detta gör att syftet till att behålla instruktionen ej 

kan kopplas till upplevelsen av dess användning.  
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Avslutningsvis svarade tre av fyra författare, vid frågan om deras upplevelse av resulterande text, att 

de tror att text skriven med instruktion blir lättare att läsa/lyssna till. Den fjärde angav att 

skrivinstruktionen väckt funderingar på att författa med mer humanistiska beskrivningar och att det 

nog skulle göra det lättare för personer att ta till sig texten. Personen är den som inte ansåg sig färdig 

med texterna, valde dock att inte följa dessa funderingar.  
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5. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras huruvida problemformuleringen, dess frågeställning och dess delfrågor är 

lösta. Under diskussionen påvisas också några brister och problem och hur undersökningarna skulle 

kunna göras bättre. Slutligen ges några förslag på vidare forskning. 

Hur kan information författas och hanteras genom en produktionskedjas olika medier och 

aktörer med medvetenhet om dess destination och utan att innebörd förvrängs?  

Då ett budskap i en kommunikationsprocess passerar fler sändare och mottagare kan brus uppstå i 

överförandet mellan varje process. Fiske (1990) menar att signalen, budskapets bärare, kan påverkas 

rent tekniskt. Till exempel genom dåligt ljud i en telefonuppkoppling eller spillt kaffe på en skriven 

instruktion. Han menar vidare att bruset kan vara av semantisk karaktär, det vill säga att 

kommunikatör och mottagare inte förstår varandras koder och språk. Dessutom är det troligt att brus 

kan uppstå i varje delprocess på väg mot sin slutgiltiga destination. Det gäller framförallt när 

budskapet, innan det sänds vidare, informationsmässigt ska skapas, utvecklas eller då aktören i aktuell 

kommunikationsprocess omvandlar dess medium. Exempelvis i en författarprocess vid insamling av 

data, semantisk och erfarenhetsbaserad tolkning, syntes och formulering av budskapet. Vidare kan 

koder skilja sig mellan exempelvis skriven och talad kommunikation. Det semantiska problemet 

berörs av framtagna riktlinjer i bilaga 4 som uttrycker att; Förståelse bygger på jämförelser av tidigare 

erfarenheter och att text ur ett lärandeperspektiv borde vara formulerad så att lyssnare kan relatera 

texten till sin begreppsvärld och erfarenheter. Vidare att text tillgodoser lyssnarens behov om den är 

tillräckligt informerande, ger möjlighet till förståelse och bidrar till upplevelse. Detta talar för att 

kommunikatörer, i och mellan varje delprocess, proaktivt bör sträva efter att minimera brus genom 

att vara medveten om budskapets olika destinationer i kommunikationskedjan. Vidare att tydligt 

kommunicera uppgiften och dess förutsättningar, bland annat syfte och mål, till efterkommande 

interna kommunikationsprocesser. Förutom det måste kommunikationen semantiskt ske på ett sätt 

mottagarna förstår och upplever tillgodose deras behov. En riktlinje som förtydligar detta är: För att 

säkerställa att författande sker mot effektiv funktionalitet bör texten utvärderas mot lyssnarens 

informations- och upplevelsemål.  

Ytterligare en orsak till förvrängning skulle kunna vara kommunikatörernas, i varje process, 

motivation att utföra uppdraget och vilja att möta slutdestinationens behov. Ur riktlinjerna i bilaga 4 

kan läsas att uppmärksamhet beror av mål och intentioner och kan påverka en persons grad av 

fokusering. Vidare att motivation kan öka med intresse och ökar med förståelse för en uppgift och 

dess delmoment. Det är alltså viktigt att se till att kommunikationsprocessernas aktörer, för att bli 

motiverade, inte bara förstår vad uppgiften innebär utan även dess omfattning. 

Detta arbete har försökt att ta hänsyn till ovanstående problematik genom en skrivinstruktion för 

författare. Den skapade skrivinstruktionen adresserar medvetenhet om syfte, mål och målgrupp. Den 

stödjer vidare planering av innehåll, disposition och användarupplevelsemål, vilket syftar till att öka 
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förståelse för uppgiften. Fortsättningsvis uppmanar den till att skriva text enligt aristotelisk 

dramaturgi, vilket är vanligast i västvärlden. Avslutningsvis erbjuder den ett instrument i form av 

heuristik för att kontrollera och iterera text mot uppgift, formulering och destination. Validerande 

intervjuer visar, även om subjekt är för få, att deltagande författare upplever att text skriven med 

skrivinstruktion är lättare att läsa och lyssna till. Detta kan vara en indikation på, att hänsyn till 

ovanstående underlättar kommunikation mot slutdestination och ger en mer tillgänglig text.  

Slutsats: Information kan genom att, innan författandet, planeras med medvetenhet om och 

förståelse av uppgift och slutdestination, troligtvis bli mer tillgängligt för kommunikationens 

slutdestination. Det kan vara så att detta även gäller då en kommunikationskedja innehåller fler olika 

aktörer och då budskapet, i kedjans olika kommunikationsprocesser, omvandlas och sänds genom 

olika medier. 

Hur kan en skrivinstruktion skapas, ur teori från interaktionsdesign och dramaturgi, för att 

underlätta författarprocess och öka upplevelse av talad text?  

Skrivinstruktionen består av tre delar, se bilaga 6. Uppdelningen beror av de mål författare och 

besökare uttryckt under målinventering. Den första delen Förarbete och disposition är vald då den avser 

att uppfylla författarnas mål med att komma igång med skrivandet och att uppmärksamma syfte, mål 

och målgrupp. Vidare är den vald för att för att fylla de författarmål som är kopplade till planering, 

struktur och disposition. Den avser även att låta författaren planera sin text till besökarnas mål 

kopplade till upplevelse och förståelse. Den anses också stödja flera framtagna riktlinjer, se bilaga 4, 

exempelvis: ”Om textförfattandets olika moment kan föras in i en skrivinstruktion bör också 

författarnas prospektiva minne kunna avlastas.”  

Del två Dramaturgi och författande av text rör själva författandet. Den ska ge författaren möjlighet att 

dramaturgiskt presentera texten i ett format som besökaren är van vid och beredd att ta emot. Denna 

del avser att uppfylla de mål hos besökaren som är kopplade till upplevelse och förståelse. Den får 

anses stödja flera av de framtagna riktlinjerna, se bilaga 4, till exempel: ”Text bör innehålla en 

presentation eller överblick om vad texten kommer behandla, då förståelse för en uppgift ger ökad 

motivation.” eller ” En texts språkliga och dramaturgiska framställning bör följa den struktur lyssnare 

är vana vid och implicit förväntar sig.”  

Den sista och avslutande delen Frågor för egenkontroll av text avser att tillgodose författarnas behov av 

att kunna utvärdera sin text. Genom sin kontrollheuristik ska den också vara ett verktyg som låter 

författaren möta besökarens behov av upplevelse och förståelse. Dess frågor får anses vila på fler av 

de framtagna riktlinjerna, se bilaga 4, till exempel: ”För att säkerställa att författande sker mot effektiv 

funktionalitet bör texten utvärderas mot lyssnarens informations- och upplevelsemål.”. 

Författarvalideringen visar att det sannolikt finns stöd för att skrivinstruktionen och dess utformning 

underlättar författarprocessen. Dessutom är upplevelsen hos skrivarworkshopens deltagare att texter 

skrivna med skrivinstruktionen är lättare att läsa/lyssna till. Detta kan tolkas som att 
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skrivinstruktionen kan skapas så som den är utförd. Att den underlättar författarprocessen och att 

genererad text har en högre upplevelse. Detta kan dock inte sägas vara säkerställt att upplevelsen ökar 

innan en kompletterande användarvalidering med textens målgrupp utförs. Vad gäller 

undersökningar med författare innehåller undersökta populationer få subjekt, vilket innebär att 

skrivarworkshop och validering måste räknas som osäker. Vidare visar den genomförda 

författarvalideringen att skrivinstruktionens informativa användarhandledning kan vara bristfällig, 

vilket betyder att denna förmodligen behöver utvecklas både vad gäller informerande text och 

beskrivande exempel. Detta gör att detta arbete endast får ses som en av fler möjliga utgångspunkter 

för vidare forskning inom området. 

Slutsats: Skrivinstruktionen i sin nuvarande utformning kan troligtvis hjälpa författare i deras 

arbetsprocess och möjligtvis hjälpa författare att producera mer lättillgänglig text. Problem med 

information om hur skrivinstruktionen ska användas och utebliven validering med slutanvändare gör 

att arbetet endast kan sägas vara ledsagande för fortsatta studier. 

Vilka allmänna riktlinjer, som främjar författande och förståelse, kan skapas ur teori från 

interaktionsdesign?  

Totalt har 35 riktlinjer tagits fram fördelade i följande kategorier: Uppmärksamhet, intresse och motivation, 

Förståelse, Upplevelse och inlevelse, samt Designprinciper. En fullständig lista över dessa finns i bilaga 4. Fler 

av dessa riktlinjer ligger semantiskt nära varandra, till exempel ”Information, beskrivningar, analogier 

och metaforer bör anpassas så att målgruppen kan relatera till dem” och ”Kunskap bör förmedlas 

med termer, språk, omskrivningar och kunskap användaren förstår”. Detta betyder att listan skulle 

kunna abstraheras eller komprimeras ytterligare. De flesta av riktlinjerna är tillräckligt allmänna för att 

kunna appliceras på all typ av informerande text, till exempel ” En text bör i innehåll och formulering 

vara så att den genom första intryck trollbinder lyssnaren. Exempelvis genom estetiskt framträdande, 

attraktivitet, känsla och upplevelse”. Det finns dock några som är specifikt kopplade till ljudburen 

verbal information, till exempel ”Ljudburen text som hänvisar till visuell information av lingvistisk 

karaktär borde försvåra inlärning, då interferens kan uppstå i fonologiska loopen”.  

Vidare visar författarvalideringen att riktlinjer som är omsatta i skrivinstruktionen sannolikt kan anses 

tillräckliga för att leda till mer lättillgänglig text. Den visar också att det kan finnas skäl att tro att 

riktlinjerna leder till en ökad användarupplevelse. Huruvida de tar hänsyn till alla väsentliga aspekter 

är dock osäkert. Annan litteratur och ytterligare fokus, till exempel inom begreppen tillgänglighet, 

lättläst, kontext och kulturell påverkan, skulle sannolikt ge fler infallsvinklar och resultera i fler viktiga 

riktlinjer. En annan viktig aspekt som ej behandlats är författarnas erfarenheter och vana av att skriva 

publik berättande text. 

Slutsats: Framtagna riktlinjer härrör till kategorierna Uppmärksamhet, intresse och motivation, Förståelse, 

Upplevelse och inlevelse, samt Designprinciper och finns återgivna i bilaga 4. Riktlinjerna borde anses vara 

tillräckliga för att framställa användbar text då de bygger på grundläggande användbarhets- och 
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kognitiva aspekter. De flesta av riktlinjerna är tillräckligt allmänna för att gälla all typ av text. För 

ökad tydlighet och för att undvika missanvändning skulle de kunna delas upp i två olika kategorier: 

riktlinjer för text och riktlinjer för ljudburen text. För listan med riktlinjer gäller att de skulle kunna 

abstraheras och komprimeras ytterligare. 

Vilka mål kan tas fram genom en målinventering hos författare och museibesökare?  

Vad gäller mål för författare kan de anses vara föremål för subjektivitet på grund av en för snäv 

population. Detta med tanke på att intervjuer endast genomfördes med tre subjekt. Därför får 

undersökningen anses vara i behov av en kompletterande studie med främsta syfte att finna 

ytterligare mål och att statistiskt säkerställa funna mål. Då funna mål är av allmän art och inte är 

specifikt kopplade till museal verksamhet är de sannolikt sanna och tillräckliga. Exempel på mål hos 

författare är att ”Uppmärksamma syfte, mål och målgrupp”. Att ”Planera textens innehåll och att 

skapa en disposition av textens innehåll”. Bland de uttryckta målen finns också en önskan att ”Skriva 

och planera för lyssnarens upplevelse och inlevelse”, samt att ”Skriva och planera för lyssnarens 

förståelse och reflektion”. Vad som skulle kunna vara ytterligare ett underliggande problem är att 

intervjuer med författare genomförts på subjekt med vana av textförfattande. Troligtvis skulle 

framkomna mål blivit fler vid intervjuer av personer med mindre skriverfarenhet. Fullständig lista 

med mål uttryckta av författare finns i bilaga 1.  

Vad avser mål hos besökare är enkätsvar för få för att säkerställa resultat. Ett försök att minska 

missvisning har gjorts genom att vid analysen hålla en hög abstraktionsgrad. Svar i sammanlagt 13 

enkäter pekar på fyra mål som alla är relaterade till upplevelse och förståelse. Medvetenhet måste 

dock finnas om att en bias kan föreligga då åtta av subjekten, innan enkäten, deltagit i en guidad 

visning. Fullständig lista över mål framkomna genom enkäter med besökare finns återgivna i bilaga 2. 

Slutsats: Mål som tagits fram med författare rör framför allt planering, disposition, upplevelse, 

förståelse och möjlighet att utvärdera sin text. Dessa får anses tillräckligt allmänna för att räknas som 

generella mål. Mål som tagits fram med besökare har reducerats till fyra mål vilka alla rör upplevelse 

och förståelse. Dessa mål får anses vara tillräckligt allmänna för att räknas som generella mål.  

Kan skrivinstruktionens avsedda funktion påvisas med validering genom användartest? 

Ur författarvalideringen i bilaga 5 kan utläsas att skrivinstruktionen sannolikt kan hjälpa författare i 

arbetsprocessen. Tre av fyra författare anser att skrivinstruktionen hjälper dem att komma igång med 

skrivandet och att den underlättar medvetenhet om viktiga aspekter vad gäller syfte mål och 

målgrupp. Vidare syns att samtliga författare ansåg att skrivinstruktionens utformning, vad gäller mål 

och delmål, underlättade planering och skapande av disposition. Här kan dock ett problem föreligga i 

skrivinstruktionens nuvarande utformning, då två av fyra respondenter anger att de varit låsta vid de 

mål och delmål de satt upp. De uppgav att de var osäkra på om det var tillåtet att ändra uppsatta mål 

under skrivandets gång. De menar vidare att det finns en risk i att arbetsfriheten begränsas. För att 

undvika potentiella problem av detta slag är det troligt att informationen om skrivinstruktionens 
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användning måste göras mer explicit. Det är viktigt att göra klart att det handlar om en ledsagande 

instruktion. Ytterligare en indikation på att skrivinstruktionens användarinformation är bristfällig 

synliggörs då tre av fyra författare menar att skrivinstruktionens kontrollheuristik är ”jättebra” eller 

”jätteviktig”. Samtidigt framhåller en person att den kan vara övermäktig. Vidare anger ytterligare en 

person att det är viktigt att utvärdera det man planerat även innan genomförandet. Detta tolkas som 

om att de har försökt ta hänsyn till kontrollheuristiken redan innan skrivandet initierats, vilket inte är 

tanken. En anledning till missförstånd kan dock vara den tidspress som förelåg under 

skrivarworkshopen, där subjekten endast fick två timmar per text.  Avslutningsvis kan utläsas ur 

författarvalideringen att tre av fyra författare upplevde att text skriven med instruktionen blir lättare 

att läsa/lyssna till. Slutligen beskriver deltagare att arbetsprocessen med skrivinstruktionens var 

motiverande, kul, samt idéberikande.  

Kritik validering: Författarnas texter skiljer sig språkligt från varandra. Detta beror sannolikt på vilken 

erfarenhet och vana författarna har att skriva text för publika sammanhang. Detta gjorde det svårt att 

kunna jämföra skrivinstruktionens inverkan på textens förmedlade upplevelse. Mer tid borde lagts på 

urvalet av författare för att säkerställa att dessa låg på en någorlunda jämn språklig nivå. Vidare var 

textförfattandet planerat till fyra timmar per text. Detta minskades i utförandet till två timmar per 

text, på grund av svårigheter att samordna alla författare till samma tid och plats vid genomförandet. 

Detta påverkar troligtvis texter skrivna med instruktionen negativt då tid krävs för att lära sig vad 

skrivinstruktionen och dess punkter innebär. Författarworkshopen borde utformats så att författarna 

fick mer tid att bekanta sig med listan, samt att testa den i användning, innan de skrev den text som 

slutligen användes i validering av upplevelse. I efterkommande intervjuer med författare hade frågor 

kunnat utformas bättre, mer explicit knutna till resultat av tidigare utförd målinventering.  De frågor 

som ställdes kan i vissa fall anses vara ledande och påverka författarnas svar. Möjligtvis kunde 

resultatet blivit tydligare och enklare jämförbart om frågorna varit direkt kopplade till resultat av 

målinventering och om de utformats som likertskala med ytterligheterna med skrivinstruktion samt utan 

skrivinstruktion. 

Slutsats: Valideringen tyder på att det finns stöd i att författare upplever skrivprocessen bli lättare 

med skrivinstruktion. Vidare finns sannolikt stöd i att författarnas upplevelse är att text skriven med 

skrivinstruktion leder till mer lättillgänglig text och större upplevelse. 

Sammanfattande diskussion och vidare forskning 

Jag anser att forskningsproblemet är besvarat då validerande intervjuer tyder på att författare blir 

hjälpta i sin arbetsprocess och att deras uppfattning är att texter skrivna med instruktion blir lättare 

att ta till sig. Detta tyder på att information kan författas och hanteras genom en informationskedja 

med minskad förvrängning; Om dess aktörer är medvetna om uppgiften, dess innebörd och 

omfattning. Vidare om de är medvetna om informationskedjans andra aktörer och slutdestination, 

det vill säga att information kan anpassas till deras erfarenheter och semantik, samt utvärderas mot 

slutdestinationens informations och upplevelsebehov.  
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7. Bilagor 
Här återges bilagor med information som kan vara viktiga för läsare i referenssyfte. Dessa behandlar 

målinventering, intervjuer med personal och enkäter med besökare, samt analys och tolkning av 

dessa. Vidare redogörs för funna riktlinjer och designprinciper. Fortsättningsvis finns validerande 

intervjuer och avslutningsvis den framtagna skrivinstruktionen. 

7.1 Bilaga 1: <Intervjuer - Mål personal> 
Intervju genomförd med chefen för den publika avdelningen. 

Varför investerade museet i Audioguiden? 

Att underlätta för besökarna att förstå det de ser. Att göra det enkelt för besökaren att förstå och 

att ta till sig information, göra informationen mer tillgänglig. Att ge en service till besökaren, för 

att en guide inte kan följa med då besökaren vill. Utbyggbart i det oändliga. Många turer. Att 

tillgodose besökarnas önskemål om en visning. Att få en ledning trots att personal inte kan visa 

alla besökare 

Vad innebär AG för museet? 

I en utvecklingsfas , ej färdig. Även tillfälliga utställningar. Det ger möjligheter att ge en 

ytterligare dimension, tex musik extra information mm. Upplevelse 

Vilka möjligheter får museet med AG? 

Konstnär själv kan berätta om sina tavlor, besökaren får en personlig visning av konstnären. 

Följer några svårigheter? 

Negativt, risk att besökaren blir innesluten i sig själv. Vi vet inte i vilken ordning besökaren går.  

Varje text måste vara självbärande, får ej bygga på vad som sagts i en annan text. (besökare 

kanske inte lyssnar på hela texten, hoppar över vissa.) Man måste lära sig att sköta 

produktionsteknik och drift. Får ej bli fel. Väldig irritation om det inte fungerar. De har inte 

funkat fullt ut och därför har reception valt att inte delat ut (fixat nu) 

Vad innebär AG för besökaren? 

Möjlighet att slippa läsa. Svårt att göra fel, den läser upp det man pekar. Kan få ledning utan att 

personal är tillgänglig 

Hur måste AG utformas för att vara positiv 

Bra på att läsa, bra röst, skriva text så att den begriplig och lättförståelig utan att vara töntig 

begriplig och relevant. Måste utvärderas, Behöver inte vara rikssvenska, Variera uppläsare 

(uppmärksamhet) 

Vad tror du kan skapa irritation? 
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Språk och kunskap, Om svårighetsgraden inte är anpassad till besökaren. Svårt att göra en 

medelväg. 

Vem är den primära målgruppen för AG? 

Ströbesökarna, alla, erbjuda information på fler sätt, öka möjligheten att tillgå information. 

Möjlighet att göra på fler språk och att erbjuda fler nivåer. 

Hur kommer AG fungera om tre år? 

Vi kommer använda oss av den då också. Utbyggd med musik och erbjuda fler dimensioner, för 

barn, möjlighet till kontextljud. Ljud är bättre än bild, fokus är på orginalföremålen. 

Hur skulle audioguiden fungera i en ultimat värld 
Om inte några hinder fanns… 

Alla besökare tar med själklarhet en audioguide, den är en naturlig implementerad del i museets 

verksamhet.  

Intervju med museets personal, potentiella textförfattare. För att ta reda på översiktliga och 

personliga mål med texter som skrivs. När skribenten är nöjd eller missnöjd, vad som är 

lätt/svårt. Samt utreda hur skrivprocessen går till. 

Intervju personal (1 av 3) 

Hur erfaren tycker du att du är på att skriva texter 1-10 

6-7 

Hur nöjd är du med dina texter 1-10 

8 

Hur känns det när man är riktigt nöjd 

Att textmassan blivit hel och ren, inombords som nåt välförrättat värv, nöjsamhet 

Beskriv skrivprocessen 

Är det någon längd i det, så någon form av disposition. Att det kommer i början och slutet. Sen 

brukar nog jag köra från bokstav 1 och så. Jag skriver ganska färdigt och rättar. Backar och 

putsar. 

Hur kan en disposition se ut 

Som en klassisk för längre texter på några sidor. Å då är det ju lite vad man vill få ut av texten. Så 

att det blir något slags flyt i det. Om det är ett kronologiskt flyt, eller tematiskt flyt eller en 

prioriteringsordning eller vad det nu kan va för nånting, en instruktion eller så. Ja det blir någon 

form av stolpar. Det är svårt att jämföra en liten essä eller en längre text som ska behandla ett 

helt personöde eller så i jämförelse med en instruktion. En disposition av stolpar. 

Menar du att dispositionen skiljer sig mellan texterna? 
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Det behöver det nog inte göra. Det är nog mer innehållet. Om man ska ha en beskrivande text 

eller text som beskriver ett skeende eller nånting, då blir det ju flera trådar och då ökar ju kravet 

på att det finns en dispositionen så att lyssnaren/läsaren kan följa det. Kortare texter blir ju 

liksom kanske lite mer trial and error. När man läser igenom det känner man vilka fel som är och 

korrigerar dessa.  

Vad är lätt 

Jag har nog ganska svårt för att skriva. Jag är inte så flyhänt utan ägnar det mesta mycket 

eftertanke. Enklast är väl ändå då texter kan vara lite friare. Ska en instruktion eller ett budskap 

gå fram måste den ju stämma och vara sann, annars så funkar ju inte den, men en friare text då är 

det ju enklare. Jag kan nog inte säga att vissa moment skulle vara enklare eller svårare. 

Vilka mål finns med de texter som skrivs (personliga/museet) 

Det är ju lite olika, jag gör ju i mitt jobb en hel del instruktioner, mallar och lathundar och så och 

där är ju målet naturligtvis givet, att det ska bara kunna förstås på ett sätt och vara till hjälp för 

den som använder den. Är det friare texter är målet så enkelt som att informera om någonting, 

att entusiasmera och väcka nyfikenhet om företeelsen.  

När är du riktigt nöjd med en text 

Ja det är när man lyckats förmedla någonting som är intressant och intresseväckande. Gärna då 

det, att man lyfter upp något som tidigare varit okänt. Jag har inget behov av att skriva om något 

som är allmänt känt. 

Om du kunde få stöd i skrivprocessen vad skulle du vilja ha hjälp med? 

Ja bortsett från information om vem texten ska vända sig till och vilket syfte den ska ha annars 

kan man ju inte ens sätta ner pennan, stöd genom litteratur. Jag litar nog på mig själv 

Finns det några knep för hur man kan få en text att entusiasmera? 

Det gör det nog, det finns ju absolut, men det är nog inget jag kan verbalisera. Jag kör nog lite 

trial and error eller låter några kollegor läsa igenom det. Jag har nog lite svårt, en text som ska 

entusiasmera blir gärna lite för lismande för mitt grundläge. Så jag får bruka våld jag har svårt att 

sälja någonting med text. De gånger jag varit tvungen att göra det blir det gärna för mycket 

superlativ jag inte normalt använder. Men med lite våld på sig själv så brukar ju även det gå. 

Dom knep som finns är ju att väcka intresse utan att säga för mycket men ändå att inte skriva 

folk på näsan även om det finns tillfällen man måste göra det också. Texten måste ju harmonisera 

med det man tittar på visuellt annars skulle det ju räcka med att läsa texten. Det ska ju 

komplettera varandra. Det man ser och det man läser. Det man läser kan ju förmedla fakta man 

inte ser. Texten kan väcka intresse, man kan ju också styra en besökare/lyssnare att se på ett 

föremål eller föremål på ett sätt man önskar. 
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Fungerar alla texter bra idag 

Det gör det nog inte, jag får emellanåt höra från bekanta att det ofta finns bristande information. 

Det är framförallt orienteringen om var olika platser, att de inte hittat till reijmyreglas etc. sen har 

inte jag kontrollerat om de är slarvputtar eller så. 

Det finns nog att göra. 

I en idealvärld hur måste en text vara för att vara perfekt? (för besökare) 

Skyltar måste vara så tydliga att man inte behöver fråga. 

När man väl kommer in till en beskrivning så är det ju väldigt svårt, vi står ju på olika nivåer. Det 

finns en nedre gräns och en övre gräns. Man kan ju inte skriva så att den mest enfaldige förstår. 

Å den övre gränsen är ju att det kan ju inte vara ett uppslagsverk, för finstilt information heller. 

För den ene kan ju en presentation framstå som väldigt banal, men för andra en god upplysning. 

Den information som ges kan ju bli torftig för ett tränat öra/öga om det bara är 

handbokskunskap. Men den kan bli intressant om man får höra något nytt, men ny kunskap får 

inte vara för perifer. Jag vill inte bara uppleva, jag vill ha information.  

Vad får dig att sluta läsa en text? 

Det är ju när jag finner att det här var jag inte så intresserad av, det är inte mödan värt. Eller när 

jag får nog av information, det betyder inte betyda att det är fel på informationen, snarare att jag 

bara är beredd att informeras till en viss nivå, sen blir det överkurs. Det finns ju också en gräns 

över hur länge man vill vara på en plats. Att kunna ha med sig ett papper eller särtryck med 

ytterligare information. Ett häfte att kunna läsa i lugn och ro. Även om den tiden är förbi. Kort 

information inte speciellt inlindat. Kasta sig fort in och få en bild av vad texten handlar om.  

 

Intervju personal (2 av 3) 

Hur erfaren tycker du att du är på att skriva texter 1-10 

8 

Hur nöjd är du med dina texter 1-10 

7 

Vad är det viktigaste att tänka på när man skriver en text? 

Först och främst måste man ju veta vem som är mottagare. Om det är en liten grupp specifik 

eller om det är alla så att säga, det påverkar utformningen.  

Beskriv skrivprocessen 
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Det beror på om vad jag ska skriva om. Ibland ska jag skriva om sånt jag inte känner till. Jag får 

ju ofta uppdrag att skriva om till exempel en utställning eller vad det nu kan vara. Och har inte en 

aning om egentligen om vad jag ska skriva. Då måste jag först ta reda på det och försöka förstå 

det. Man kan inte skriva om något man inte begriper själv. Det går inte rensa i en text om man 

inte vet, fattar vad den handlar om. Man vet inte heller vad man ska puffa för. 

Börja skriva stolpar, det viktigaste som ska vara med, grundfakta. Å sen får man försöka 

formulera ordentligt, strukturera, vart det ska ligga flytta om etc. 

Hur tänker och planerar du hur texten ska ligga? 

Det måste vara intresseväckande det är det första, det måste det vara nästan oavsett vilken text 

det är.  

Vilka tekniker finns för att väcka intresse? 

En bra rubrik, slagfärdig rätt konkret. 

Sen kan man ju hålla på att slipa på en text hur länge som helst. Man måste bestämma sig att nu 

den är klar. Nu räcker det 

Det viktigaste först. Inom journalistik brukar man rensa från slutet. 

Vad är lätt, roligast? 

Att rensa i texter. Att få texter och att göra något av det, till exempel från fem A4 till en, det 

tycker jag är roligt. 

Vad är svårt, mindre roligt eller knepigare? 

Nej, jag vet inte.Om man får en text får den gärna vara så uppstrukturerad som möjligt, bara jag 

har kan strukturera eller lätta upp. 

Irritationsmoment 

Massor bisatser, för långa meningar. Undvik bisatser. Felstavningar. 

Guidad text 

När det gäller talad text är tonfallet viktigt. Man måste flagga med rösten för historiens olika 

bitar. Det får inte låta som om man läser innantill, för mycket. Att skriva talspråk. Frasriktigt 

radfall. 

Vilka mål finns med de texter som skrivs (personliga/museet) 

Att berätta nåt för nån 

När är du riktigt nöjd med en text 

När den blir bra. När man får med allt som man tycker är viktigt och det ändå inte blir torrt tungt 

och tråkigt, att det blir nån slags färg på texten eller vad man ska säga. 
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Hur det känns? 

Yes! När det känns yes! Nöjd och glad. Tillfredsställande. 

Vad gör dig mindre nöjd 

Texter man inte riktigt begripit själv vad man skrivit om. När man inte varit tillräckligt insatt 

Om du kunde få stöd i skrivprocessen vad skulle du vilja ha hjälp med? 

Lättläst, att lära sig mer om det. 

Hur tror du besökaren uppfattar museets texter idag? 

Jag tror att det kan vara olika, beroende på vad besökarna vill ha. En känsla och kunskap för det 

ämne som läses upp. Berättarglädje, att den som berättar vill berätta om ämnet och dela med sig 

av det. 

Det är bra men inte nödvändigt 

Det måste vara lätt att lyssna på och lätt att förstå. 

Inlevelse är ingen nackdel, men det ska inte vara nödvändigt. 

Om du fick bestämma hur texter skulle vara, hur skulle de se ut om fem år? 

Det skulle vara ett enklare språk, kortare texter, men fler texter.  

 

Intervju personal (3 av 3) 

Hur erfaren tycker du att du är på att skriva texter 1-10 

6 

Hur nöjd är du med dina texter 1-10 

8 

Vad är det viktigaste att tänka på när man skriver en text? 

Flödet i texten, att man får till ett bra flöde och att det flyter på.  

Att jobba bort stötighet och krångliga, onödiga formuleringar.  

Att komprimera texten och ta bort onödigt. Korta ner och göra mindre krångligt 

Beskriv skrivprocessen 

Läsa material om ämnet, välja ut det som är bra, bearbeta/behandla till egen text. Anpassad till 

utställningsfallet, tillgängligt för målgruppen. 

Jag skriver först krångligt och sedan lättar upp 

Vad är lätt eller svårt 



Jan Boman 
- 49 -

Jag har inte svårt att skriva, men jag har svårt att komma igång, när man sitter där med blankt 

papper. Det här kommer ta ganska lång tid. Så blir man väl uppstressad för att man har mycket 

andra projekt som konkurrerar om tiden. 

Lättläst, men inte för mycket så att text blir fördummande. Normkritiskt tänkande.  

Man måste få med människor i texten, att berätta om personer bakom tekniken, resa eller 

upplevelse. Människan a kommer till plats a och gör något, så händer c. Det blir något förlopp i 

texten. Under guidade visningar går man från text 1 till sista text och försöker hålla tråden 

emellan 

När är du riktigt nöjd med en text 

Jag vet inte om jag nånsin blir riktigt nöjd, men jag har ju sagt att jag är 8 nöjd tidigare. Så det är 

väl utifrån att jag skrivit dem för en yngre målgrupp som kanske i första hand inte är intresserad 

av den tunga tekniken bakom. Så blir jag väl nöjd om jag tycker den är tillgänglig och lättläst. Jag 

brukar ställa mig i ett tredjepersonsperspektiv och tänka att om jag går in på ett museum och 

läser texten skulle jag fastna för den då, ja eller nej. Om det blir ja då så måste jag vara nöjd 

Vilka känslor? 

Känner sig ganska Tillfreds på nåt sätt och glad, skönt att lämna en text bakom sig. Att den är 

tillräckligt bra för att sitta uppe i en utställning några år.  

Skrivandeprocess 

Fokuserad, koncis och … (hör ej) 

Besökarens upplevelse 

Intresse, nyfikenhet och tillfredsställelse. 

Vad gör dig mindre nöjd 

Om innehållet inte är rätt eller glidit ifrån syftet. 

Om du kunde få stöd i skrivprocessen vad skulle du vilja ha hjälp med? 

Man behöver ju alltid ett bollplank, det jag som skriver utsprungstexten, tittade på den och 

skriver om den. Man måste ha bollplank annars gör man sig själv en otjänst. Att ha input från 

någon som tittar på det med nya ögon, någon som korrekturläser, men också med normkritisk 

blick. 

Balans mellan allt. 

Känslor 

Om det kommer någon äldre datorherre från saab så vill han nog gärna ha en 

igenkänningsfaktor, en nostaölgifaktor. Läsa om tekniken bakom och ganska mycket statistik och 

fakta 
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Om den kommer en yngre läsare tror jag att det är mycket mer intressant att få någon slags första 

wow-faktor, en sublim upplevelse av ”det hade jag ingen aning om, Kom den första datorn redan 

1950 och var stor som ett våningsplan” . Alltså den där känslan tror jag är viktig för att locka in 

besökaren vid utställning och oavsett vad man skriver för text. Om man bara matar fakta så blir 

det  för tråkigt för läsaren om de inte är en sån väldigt faktaintresserad person. 

Vi har i viss mån riktat oss bort från faktagubbarna. För att hitta en bredare målgrupp. 

I en idealvärld hur måste en text vara för att vara perfekt? 

En berättande text i ett utställningssammanhang ska vara kort, koncis, gärna lite tänkvärd eller 

rolig så att nånting klickar eller triggar något i läsaren. Att aktivera läsarens känslor, först när man 

hittar en koppling i läsaren man får någon känsloreaktion så kommer besökaren att komma ihåg 

texten bättre. 

Vilka mål tror du museet har. 

Datamuseet har som mål att nå ut och lära ut något om it- datorhistoria till en yngre målgrupp 

som sitter och använder datorteknik varje dag men inte har en aning om var det kommer ifrån, 

hur det började. Skapa ett teknikintresse. Lära sig av historia om varför det ser ut som det gör. 

Jag skulle gärna se att texter kunde vara lite roligare eller kåserier, men det går inte eller är svårt i 

ett museisammanhang.  

Varför, går det kompromissa? 

Jo det går, man kan ha reflektiva frågor efter informationstexten, där besökare fritt kan reflektera. 

Ex. ”Hur skulle det se ut idag om det vore så?” Vi tänkte göra så men det var svårt att hitta 

konkreta frågor till varje text. 
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7.2 Bilaga 2: <Enkätsvar – mål besökare > 
Syftet med enkäten är att ta reda på vilka mål besökare har med museibesöket; Hur de vill 

känna/uppleva vid besöket (användarupplevelsemål) och hur de anser att en text ska vara när den 

upplevs vara bra. Enkätsvar återfinns i tabell 2. 

 
Tabell 2. Svar enkät, mål besökare 

Ålder och kön:  

K: 29, 62, 70, 70, 54, 67 

M: 72, 33, 46, 64, 75, 38, 29 

Ort:  

Linköping (10) 

Mjölby  

Stockholm 

Perstorp/Skåne 

Kan du uppskatta din museivana i en siffra mellan 1 och 10: 

K: 8, 8, 8, 8-9, 6, 7 M: 8-9, 10, 4, 5, 5, 6, (ej svar)  

Hur kommer det sig att du är här idag?
• Konstvisning (8) 
• -Det verkar välgjort och intressant 
• -Drop in/nyfikenhet 
• -Såg på nätet, väckte intresse 
• -handla vykort/studier 
• -semesterutflykt 

Vad hoppas du få ut av besöket? 
• En trevlig stund/inspiration 
• Att man får ett annat perspektiv när jag betraktar den konst man pratat om 
• Nya infallsvinklar på tidigare välkända konstverk/Träffa andra personer med 

konstintresse 
• Nya kunskaper och fördjupning av redan befintliga, nya upplevelser 
• Lära något nytt om konst 
• Bra föreläsning med ökad konstupplevelse, kunskap 
• Upptäcka något nytt, nya erfarenheter 
• Ett bra helhetsintryck, bli imponerad, kanske inspirerad 
• Lära mig något 
• Kunskaper (arkeologirelaterade), nöje, underhållning & kunskaper (andra 

samlingar) 
• Få veta mer om 1700talskonst 
• Mycket info 
• Kunskap 

 

Om museet var precis som du ville, i din idealvärld, hur skulle det se ut då? 
• Vet inte men Lkpg är inte ”hemtrevligt” och trivsamt. Funkar bättre i 

norrköpings konstmuseum och museer där överhuvudtaget 
• Jag är nöjd med senaste ombyggnationen – billigare kort kanske 
• Ungefär som det är nu 
• (Inget svar - 3) 
• Jag tycker det är på god väg att bli så bra det går. Kanske jag saknar mera att läsa 

om alla respektive verk. Att det skulle finnas vid varje verk så man kunde 
fördjupa sig när något fångat intresset 
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• Informativt utan att behöva läsa långa infoskyltar, intresseväckande guidning. Att 
det passar ALLA människor oavsett ålder, klass och kön osv. 

• Möjlighet att söka info 
• Ingående förklarande texter med olika fördjupningsnivåer, lättillgängliga. 
• Mer interaktivitet 
• Genomarbetade utställningar, även moderna ämnen demokrati, teknik. Möjlighet 

till fördjupning eller referenshänvisning 
• Mer konst från (ej läsbart) i tillfälliga utställningar 

 

Vilka känslor tycker du beskriver ett perfekt museibesök
• Tillfredsställd, motiverad att söka vidare, en vilja att diskutera och reflektera vad 

som tagits in. 
• Att man känner att museet är till för besökarna, att man känner sig välkommen 
• Intressant lärande 
• Trötthet efteråt, ont i fötterna, ingen upptagningsförmåga kvar 
• Upplevelse -> lärande 
• Känna att man fått något 
• Glädje och tillfredsställelse, Men också eftertanke och ev. djupare förståelse. 

Harmoni 
• Att man känner sig glad och nyfiken och att man vill se mera 
• ”Det visste jag inte!” ”Så kan man också se det!” ”Måste åka hem och läsa mera” 
• Stimulans av nyfikenheten, skönhetsupplevelse från konstverk eller föremål 
• Upplevelselusta, Bildvisningshunger – glädje 
• Estetisk och intellektuell stimulans  
• Nya upplevelser 

Vad är det som gör ett besök perfekt? 
• Bra pedagogiskt, praktiska funktioner, bra ljus 
• Bra föreläsare o spännande föremål/sevärda (ingen skit) 
• Kombination av skönhetsupplevelser och införskaffning av lärdom – exempelvis 

historisk 
• Överraskningseffekten. Kunniga guider! Ett tilltal från den som visar som 

inkluderar deltagarna 
• Aha-upplevelser. Att få in konsten och kulturen i ett sammanhang 
• Om det är lärorikt, bra guidning 
• Upptäcka något nytt 
• Lugn och ro -> Upplevelse, träffa kunniga föreläsare 
• Intressanta samlingar som får mig att stanna hela dagen 
• Gott om tid intressant område  
• Producenter med kompetens som utgår från besökarna och inte från egna 

intressen 
• Bra engagerande information. Lätt att hitta. Möjlighet att utan problem fokusera 

på objekten, ljus och anpassad kontext 
• Lanseringen av objekten 

Vilka känslor beskriver ett mindre lyckat museibesök?
• (Inget svar - 3) 
• Besvikelse, ”var det inte mer än så?” Frågande, varför ”vad betyder det?” 
• Ointresse och om innehållet känns amatörmässigt  
• Jag känner mig dumförklarad 
• Svårtillgängligt språk ger känslor av att jag inte tillhör ”denna värld” (konstens) 
• Andra som stör 
• Likgiltighet 
• Att det känns ytligt. Många obesvarade frågor 
• Förvirring, lite tomhet 
• När man känner sig lurad! 
• Tråkiga utställningar, dåligt ljus, inget fika 
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Vad kan leda till dessa känslor?
• (Inget svar - 3) 
• Okomplett, utan röd tråd, för lite tanke i produktion (och pengar och kunskap) 

för lite tanke på kontext 
• Misslyckade detaljer. En dåligt utformad trycksak. Teknik som inte fungerar. 

Detaljer är mycket viktiga 
• Presentationen lever inte upp till min intellektuella nivå 
• Ogenomtänkt språk 
• Stress, svårt att förstå utställningens syfte och innehåll 
• Om det inte finns tillräckligt med information. Men framförallt är det ett lyckat 

besök mest beroende av att man kan ha en dialog med någon om konsten 
• Oengagerad guide, För kompakt och faktatätt framförande eller för-(svårläst) 

framförande 
• En rörig utställning med ofullständig information eller för långa fördjupningar. 

Uppradande av en mängd föremål som inte är presenterade. 
• Vissa installationer t.ex. som ska se ut som en byggarbetsplats eller skräprum 
• Man går inte dit om det inte är en angelägen utställning 

 

Tänk dig en text eller en guide som berättar. 

Hur vill du att en guide ska vara när den berättar 
• Stimulerande – kunskap som framförs verbalt skickligt. 
• Kunnig och engagerad men inte för detaljerad. Inte hålla på mer än 50 minuter. 

Använda högtalarutrustning så alla hör. Många guider envisas med att inte vilja 
bli hörda. 

• Kunnig! 
• Att guiden talar fritt och naturligt och är ordentligt påläst 
• Engagerad, kunnig, kunna förmedla sina kunskaper på ett pedagogiskt sätt 
• Att hålla sig till fakta men att berätta med inlevelse är det viktiga 
• Intresseväckande, lättförstålig, Ex. humoristisk, dramatisk, spännande 
• Tydlig 
• Kunnig och spirituell, talar mitt språk (vardagsspråk) 
• Påläst 
• Rolig, underhållande, passionerad 
• Lärande med en personlig touch 
• Engagerande, uppmärksammande och motiverande, målande och beskrivande 

Hur vill du känna när du lyssnar på en berättelse/information 
• Underhållen road 
• Stimulans 
• Trollbunden som om jag vore där/delaktig. Motiverad, uppmärksam och 

engagerad. 
• Upplyft – får lära känna sådant jag inte känner till och som är svårt att ta till sig 

bokvägen 
• Inspirerande och behov av att veta mer 
• Förväntansfull, ”wow” eller ”aha” upplevelse 
• Stimulerad så att jag flyttar mig bakåt iden 
• Att jag förstår o är delaktig (i viss mån) o blir engagerad  
• Att det som sägs berör mig och att jag är inkluderad 
• Nyfikenhet 
• Att den vänder sig till mig 
• Jämförelser och djupa kunskaper hos förmedlaren 
• Ska känna mig delaktig, guiden ska berätta något jag inte redan vet. 

Hur ska en berättad text vara för att vara riktigt bra? 
• Levande, ska få en att känna något 
• Verbalt skickligt framförd 
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• Lagom 
• Fånga mitt intresse 
• Inte för lång så min uppmärksamhet förloras, beskriva i kontext, kunna förstå 
• Informativ, språkligt enkel/satskonstruktion och läsbar, i bra höjd så att jag inte 

behöver krypa på golvet för att läsa  
• Kort och koncis, inget tjafs 
• Spännande och gärna kännas lite personlig 
• En allt för vid fråga! Textens art beror på innehållet/ämnet och sammanhanget 

Generellt gäller att korta texter är mer svårtillgängliga. Långa texter kan synas 
mer arbetssamma, men ger mer av kunskap, färg och atmosfär åt det berättade 

• Kort och koncis. Mest fakta men även en mindre del om annat som kan vara 
viktigt för förståelsen och känslan för verket 

• Kort men informativ, hålla sig till ”röda tråden”, fungera för alla oavsett tidigare 
kunskap 

• (Om elektronisk, Möjlighet att stanna upp och repetera, Möjlighet att kolla på 
nätet efteråt 

• Det ska finnas möjlighet till dialog och fördjupande frågor 
Vad kan göra en berättad information mindre bra? 

• Träigt språk dålig svenska 
• Rabbla fakta utan känsla, För lång, tappa tråden, orelevant 
• Dåligt verbalt framförande 
• Otydlig om namn eller fackuttryck 
• Övertydlig. För mycket detaljer 
• Långtradiga detaljer (detaljer ska berättas) 
• Att den känns som en utantilläxa ur annan befintlig litteratur 
• Irrelevant information, för mycket spekulationer 
• Lång odramatisk, svåra ord och begrepp, utan anknytning till ljud eller bild 
• Konstlat språk som en god informatör kan uttrycka på ett språk som jag kan ta 

till mig 
• Enformig allt för inlärd presentation. Bäst med lite improvisation beroende på 

besökargruppen 
• Dåligt påläst, ej intresserad 

 

Åldersspannet för besökare av konstvisningen var 54 år till 75 år. Ströbesökarnas ålder var mellan 29 

år och 46 år. Vid frågan där besökarna ombads uppskatta sin museivana blev medelvärdet 6,46 där 

lägsta tal var 4 och högsta 10.  

Tabell 3. Sammanställning enkätsvar, mål besökare 

Fråga Svar Antal 

svar 

Ur frågan om vad besökaren hoppades 

få ut av besöket: 

Upplevelse/erfarenheter/inspiration 8 

Förstå/inhämta kunskap 9 

Ur frågan om hur besökaren skulle 

vilja att museet var i en idealvärld 

Genomtänkt, intresseväckande produktion 5 

Lättillgänglig information 3 

Möjlighet att söka information, fördjupa 4 
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Ur frågan om vilka känslor som 

beskriver ett perfekt museibesök 

Tillfredsställelse, stimulans, harmoni 6 

Motivation, lärande och reflektion 7 

Upplevelse och glädje 8 

Ur frågan om vad som gör ett 

museibesök perfekt 

Produktion, fysisk praktiskt 5 

Produktion och utformning av pedagogiskt upplägg, 

information 

6 

Möjlighet till bra guider och föreläsare 4 

Engagerande, intresseväckande, upplevelse 7 

Ur frågan om vilka känslor som 

beskriver ett mindre lyckat 

museibesök: 

Besvikelse, Frågande, Ointresse, Dumförklarad – att 

känna sig utanför, Likgiltighet, ytligt, förvirring, tomhet, 

lurad, tråkigt. 

 

Ur frågan om vad som kan leda till 

dessa känslor: 

Dålig produktion. (Dålig planering, misslyckade detaljer 

och kontext. Felande teknik) 

3 

För avancerat språk, eller för ingående fördjupningar 3 

Ofullständig information 3 

Ur frågan hur vill du att en guide ska 

vara när den berättar? 

Stimulerande, intresseväckande, inlevelse, humoristisk, 

dramatisk, spännande, rolig, underhållande, passionerad, 

engagerande, uppmärksammande, motiverande, målande 

och beskrivande 

6 

Kunnig och engagerad 6 

Pedagogisk, lättförstålig, lärande 6 

Ur frågan hur vill du känna när du 

lyssnar på en berättelse/information? 

Underhållen, road, stimulerad, trollbunden, inspirerad, 

nyfiken, (uppmärksam, engagerad) 

7 

Upplyft, förväntansfull, jämförelser (djupare förståelse) 3 

Delaktig, att kunna förstå, ny kunskap 

 

 

4 
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Ur frågan hur ska en berättad text vara 

för att vara riktigt bra? 

Levande, spännande, intresseväckande, beskrivande, ge 

känsla och förstående 

 

7 

Kort och koncis 4 

Språk- och innehållsmässigt ej för avancerad, möjligt att 

repetera, 

3 

Möjlighet till fördjupning 2 

Ur frågan Vad kan göra en berättad 

information mindre bra? 

Dålig svenska. Stelt, alltför inlärt, konstlat eller för svårt 

språk 

7 

Irrelevant information, för mycket detaljer 3 

Odramatisk, känslolös text 4 
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7.3 Bilaga 3: <Analys av målinventering> 
I tabell 4 återfinns analys av mål och behov ur målinventering med personal och besökare. 

Tabell 4. Analys av målinventering 

Ur intervjuer med personal 

• Jag har inte svårt att skriva, men jag har svårt att 
komma igång, när man sitter där med blankt papper. 
Det här kommer ta ganska lång tid. Så blir man väl 
uppstressad för att man har mycket andra projekt 
som konkurrerar om tiden 

• Jag har nog ganska svårt för att skriva. Jag är inte så 
flyhänt utan ägnar det mesta mycket eftertanke.  

 

Att komma igång  

Skrivinstruktionen måste ge stöd att 

komma igång snabbare, med tydliga 

instruktioner och ett upplägg som 

underlättar avstamp. Motivation. 

• Någon form av disposition. Om man ska ha en 
beskrivande text eller text som beskriver ett skeende 
eller nånting, då blir det ju flera trådar och då ökar ju 
kravet på att det finns en disposition så att 
lyssnaren/läsaren kan följa det.   

• Nej, jag vet inte. Om man får en text får den gärna 
vara så uppstrukturerad som möjligt,  

• Börja skriva stolpar, det viktigaste som ska vara med, 
grundfakta.  

Disposition  

Skrivinstruktionen måste underlätta 

disposition 

• Sen kan man ju hålla på att slipa på en text hur länge 
som helst. Man måste bestämma sig att nu den är 
klar. 

•  Det måste vara lätt att lyssna på och lätt att förstå.  
• Lättläst, men inte för mycket så att text blir 

fördummande. 
• Så blir jag väl nöjd om jag tycker den är tillgänglig 

och lättläst.  
• Om innehållet inte är rätt eller glidit ifrån syftet.  
• Normkritiskt tänkande. 
• Massor bisatser, för långa meningar. Undvik bisatser. 

Felstavningar. 
• Att skriva talspråk. Frasriktigt radfall.  
• Att jobba bort stötighet och krångliga, onödiga 

formuleringar.  
Att komprimera texten och ta bort onödigt. Korta 
ner och göra mindre krångligt  

• När man läser igenom det känner man vilka fel som 
är och korrigerar dessa.  

• förmedla någonting som är intressant och 
intresseväckande 

• Eller när jag får nog av information, det betyder inte 
betyda att det är fel på informationen, snarare att jag 
bara är beredd att informeras till en viss nivå, sen blir 
det överkurs. 

• Det finns ju också en gräns över hur länge man vill 
vara på en plats 

• Det är ju när jag finner att det här var jag inte så 
intresserad av, det är inte mödan värt 

• Texter man inte riktigt begripit själv vad man skrivit 

Heuristik  

Uppfyllt syfte och mål 

Anpassat till målgrupp 

Sanningshalt 

Språkbruk, samt textlängd 

Etiskt och normkritiskt 

Intresseväckande 
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om. När man inte varit tillräckligt insatt 
• Ska en instruktion eller ett budskap gå fram måste 

den ju stämma och vara sann, annars så funkar ju inte 
den, 

• När man väl kommer in till en beskrivning så är det 
ju väldigt svårt, vi står ju på olika nivåer. 

• Först och främst måste man ju veta vem som är 
mottagare Anpassad till utställningsfallet, tillgängligt 
för målgruppen. Information om vem texten ska 
vända sig till och vilket syfte.  

• Att berätta nåt för nån, mål och syfte med text.  
• Datamuseet har som mål att nå ut och lära ut  
• Är det friare texter är målet så enkelt som att 

informera om någonting, att entusiasmera och väcka 
nyfikenhet om företeelsen.  

Syfte, mål, målgrupp 

Att nå ut 

väcka intresse hos  målgrupp, informera, 

entusiasmera, nyfikenhet. 

(uppmärksamhet)  

• Människan a kommer till plats a och gör något, så 

händer c. Det blir något förlopp i texten.  

• Flödet i texten, att det flyter på. Så att det blir något 

slags flyt i det. Om det är ett kronologiskt flyt, eller 

tematiskt flyt eller en prioriteringsordning  

Dramaturgi 

Att följa något dramaturgiskt grepp 

• Det måste vara intresseväckande det är det första, det 
måste det vara nästan oavsett vilken text det är. Det 
viktigaste först. Inom journalistik brukar man rensa 
från slutet.  

• Teknik att väcka intresse kan vara en bra rubrik, 

slagfärdig rätt konkret.  

• Dom knep som finns är ju att väcka intresse utan att 

säga för mycket men ändå att inte skriva folk på 

näsan även om det finns tillfällen man måste göra det 

också.  

• Texten kan väcka intresse, man kan ju också styra en 

besökare/lyssnare att se på ett föremål eller föremål 

på ett sätt man önskar. 

Väcka intresse 

• Man måste få med människor i texten, att berätta om 
personer bakom tekniken, resa eller upplevelse. 

• En känsla och kunskap för det ämne som läses upp. 
Berättarglädje, att den som berättar vill berätta om 
ämnet och dela med sig av det.  

• Inlevelse är ingen nackdel, men det ska inte vara 
nödvändigt.  

• Texten måste ju harmonisera med det man tittar på 
visuellt annars skulle det ju räcka med att läsa texten. 
Det ska ju komplettera varandra. Det man ser och 
det man läser. Det man läser kan ju förmedla fakta 
man inte ser. 

• En berättande text i ett utställningssammanhang ska 
vara kort, koncis, gärna lite tänkvärd eller rolig så att 
nånting klickar eller triggar något i läsaren. Att 
aktivera läsarens känslor, först när man hittar en 
koppling i läsaren och man får någon känsloreaktion 
så kommer besökaren att komma ihåg texten bättre. 

Ge förutsättningar för inlevelse och 

upplevelse  

Ge mervärde 
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• Att ha input från någon som tittar på det med nya 
ögon, någon som korrekturläser, men också med 
normkritisk blick.  

• Jag brukar ställa mig i ett tredjepersonsperspektiv 
och tänka att om jag går in på ett museum och läser 
texten skulle jag fastna för den då, ja eller nej. Om 
det blir ja då så måste jag vara nöjd  

Extern kontroll av tredjepart 

Ur museibesökarnas enkätsvar 

• Upplevelse/erfarenheter/inspiration 
• Levande, spännande, intresseväckande, beskrivande, 

ge känsla och förstående 
• Underhållen, road, stimulerad, trollbunden, 

inspirerad, nyfiken, (uppmärksam, engagerad)  
• Stimulerande, intresseväckande, inlevelse, 

humoristisk, dramatisk, spännande, rolig, 
underhållande, passionerad, engagerande, 
uppmärksammande, motiverande, målande och 
beskrivande  

• Upplevelse och glädje  
• Engagerande, intresseväckande, upplevelse 

Ge författare stöd i att planera för 

upplevelse 

intresseväckande 

• Tillfredsställelse, stimulans, harmoni  
• Förstå/inhämta kunskap 
• Delaktig, att kunna förstå, ny kunskap  
• Upplyft, förväntansfull, jämförelser (djupare 

förståelse)  
• Motivation, lärande och reflektion  
• Genomtänkt, intresseväckande produktion 

Ge författare stöd i att 

planera/förmedla förståelse 

Reflektion 

Kunskapsmässig anpassning till målgrupp.  

 

• Dålig svenska. Stelt, alltför inlärt, konstlat eller för 
svårt språk  

• För avancerat språk, eller för ingående fördjupningar  
• Lättillgänglig information 
• För enkelt språk eller innehåll 
• Otydligt om namn eller fackuttryck 
• Irrelevant information, för mycket detaljer  
• Språk- och innehållsmässigt ej för avancerad, möjligt 

att repetera 
• Kort och koncis 

Språkbruk 

ordval 

Meningsbyggnad 

Textlängd 

Språklig anpassning till målgrupp. 

• Odramatisk, känslolös text 
• Pedagogisk, lättförstålig, lärande  
• Ofullständig information  
• Produktion och utformning av pedagogiskt upplägg, 

information 

Faktainnehåll och presentation 

Disposition/dramaturgi 

Syfte/måluppfyllnad 

• Möjlighet till fördjupning  
• Möjlighet att söka information, fördjupa 

Möjlighet till fördjupning 
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7.4 Bilaga 4: <Riktlinjer – design av användaranpassad text> 
Tabell 5 återger riktlinjer för användning vid framtagande av användaranpassad text. Dessa har sitt 

ursprung i arbetets teoretiska analys av litteratur inom interaktionsdesign och dramaturgi. Kolumnen 

Id används för att i arbetet kunna referera till specifika riktlinjer. Sida i detta dokument anger vart det 

går att läsa mer om hur syntesen är genomförd. 

 

Tabell 5. Riktlinjer och designprinciper 

Ämne Riktlinjer och designprinciper 

Uppmärksamhet, 

intresse och 

motivation 

Uppmärksamhet beror av mål och intentioner och kan påverka en persons grad av 

fokusering. 

Motivation kan öka med intresse och ökar med förståelse för en uppgift och dess 

delmoment  

Text bör innehålla en presentation eller överblick om vad texten kommer 

behandla, då förståelse för en uppgift ger ökad motivation.  

Motivation att fullfölja en text borde öka om den i början väcker intresse. 

Uppmärksamhet borde kunna påkallas genom verbala uppmaningar. Till exempel 

att berätta om detaljer åhöraren visuellt och eller taktilt kan följa under berättelsen. 

Text borde kunna kalla på uppmärksamhet till exempel genom plötslig förändring i 

ljudstyrka, röstläge, genom kontextuella ledtrådar eller kontextuella ljud.  

Text som hänvisar till visuell information av ickespråklig karaktär borde kunna 

engagera lyssnare och ge ökad förståelse, då auditiva och visuella 

informationsmässigt kan komplettera varandra. 

Ljudburen text som hänvisar till visuell information av lingvistisk karaktär borde 

försvåra inlärning, då interferens kan uppstå i fonologiska loopen. 

Förståelse Primning kan öka lyssnares förförståelse genom att aktivera relaterad och associerad 

kunskap, vilket gör att tolkning och förståelse underlättas. Både verbala och 

kontextuella ljud borde kunna fungera som priming  

Text som tillhandahåller kontextuella ledtrådar borde leda till bättre förståelse. 

Förståelse bygger på jämförelser av tidigare erfarenheter. Text borde ur ett 

lärandeperspektiv, vara formulerad så att lyssnare kan relatera texten till sin 
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begreppsvärld och erfarenheter.

Lyssnare kan genom verbal information generera och förstå mentala 

representationer. En förutsättning är att dess framställning är tillräcklig avseende 

nödvändig och beskrivande information.  

Text bör erbjuda möjlighet till elaboration och reflektion som ger en djupare 

inkodning och stabilare kunskap.  

Upplevelse och 

inlevelse 

 

Text tillgodoser lyssnarens behov om den är tillräckligt informerande, ger möjlighet 

till förståelse och bidrar till upplevelse. 

Minnen av verbal information blir starkare om lyssnaren kan återuppleva och 

känna sig delaktiga i en berättelse. 

En text bör i innehåll och formulering vara så att den genom första intryck 

trollbinder lyssnaren. Exempelvis genom estetiskt framträdande, attraktivitet, 

känsla och upplevelse. 

Exempel på situationer som visceralt kan ge människan positiva känslor: varma 

upplysta platser, söta smaker och dofter, ljusa mättade nyanser, lugnande ljud, enkla 

melodier och rytmer, smekningar och leenden, ”attraktiva” välskapta människor, 

symetriska objekt och runda lena objekt, sensuella känslor, ljud och former. 

Exempel på situationer som visceralt skapar negativa känslor: höjder, öppna ytor 

eller tät terräng, plötsliga och eller starka ljud och ljus eller mörker, presumtivt 

hotande objekt (looming) eller folkmassor, extrem värme eller kyla, rutten lukt, 

dålig mat eller beska smaker, mänsklig avföring, kroppsvätskor och spyor, vassa 

saker och former, malande ljud eller dissonanser, vanskapta kroppar, ormar och 

spindlar. 

Text som framkallar känslor, exempelvis tillfredsställelse, glädje eller skam, bör ge 

större förutsättningar till tolkning och förståelse genom reflektion. 

Designprinciper 

 

Om textförfattandets olika moment kan föras in i en skrivinstruktion bör också 

författarnas prospektiva minne kunna avlastas. 

En disposition för berättad text bör inte innehålla mer än fem delmål, med högst 

fem informationsenheter i varje, för att ur ett lärandeperspektiv vara tillgänglig för 

alla. 

För att säkerställa att författande sker mot effektiv funktionalitet bör texten 

utvärderas mot lyssnarens informations- och upplevelsemål. 
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Text bör anpassas för att tillgodose lyssnarens upplevelse- och informationsbehov.  

En texts språkliga och dramaturgiska framställning bör följa den struktur lyssnare 

är vana vid och implicit förväntar sig.  

Den dramaturgiska modell som dominerar i västvärlden är Aristoteles klimaktiska 

modell 

Information, beskrivningar, analogier och metaforer bör anpassas så att 

målgruppen kan relatera till dem. 

Kunskap bör förmedlas med termer, språk, omskrivningar och kunskap 

användaren förstår.  

Texter bör, för att tillfredställa den största användargruppens behov, vara riktad till 

målgruppens kunskapsmässiga medelnivå.  

Texten bör ge nybörjare tillräckligt stöd för att snabbt kunna ta sig vidare till 

medelnivån. 

En text får inte vara fördummande eller för avancerad.  

Berättad text måste vara tillräckligt informativ och beskrivande för att lyssnaren ska 

kunna skapa mentala representationer som skänker förståelse.  

Text som tillfredsställer lyssnares informations- och upplevelsebehov skapar bättre 

förutsättningar att förmedla en djupare förståelse.  

Om fakta beskrivs i kontext, kan lyssnaren få en större upplevelse av 

informationen. 

Korta meningar kan underlätta för lyssnaren att tolka och reflektera över textens 

innebörd.  

Text underlättar motivation och förståelse om den innehåller en presentation, 

sammanfattning och uppmaning till reflektion 
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7.5 Bilaga 5: <Intervjuer – Validering personal> 
Intervjuperson 1 

Vad är din spontana upplevelse av de här olika författarprocesserna? 

Det blev ju mycket mer lekfullt och lustfyllt med själva instruktionen. Det blev lättare att komma 

igång. Med instruktionen blev det mycket mer strukturerat å det gick snabbare att komma igång och 

det gjorde nog att själva berättelsen blev lite mer utbroderad tror jag, att man vågade mer där. Det 

blev roligare att jobba med och det blev ett annat resultat än utan instruktion. Det blev lättare att 

komma ifrån den fasta berättelsen så att säga. 

Hur upplever du resultaten? 

Spontant tror jag att texten utan instruktion är mycket mer traditionell och mycket mer rakt 

uppochner, även om jag försökt lägga in anslag i början och skriva talspråk och att göra den lite 

lättsammare. Om jag jämför det med den andra så tror jag det blev ganska stor skillnad ändå. Den 

med instruktion är nog antagligen lättare att lyssna på, det är min gissning. 

Hur tänker du om instruktionens planering? 

Jag renodlade nog syfte och mål lite mer i texten med instruktion, som en mental förberedelse, för 

den kommande texten. Det fanns inte riktigt tid att stämma av mot dem, hade det funnits tid hade jag 

nog bollat tillbaks mer. 

Delmålen var väldigt bra. Normalt sätt under en visning blir ju montrarna delmål som man bygger en 

berättelse runt. Att planera delmålen hjälper så att man inte låser sig för mycket i den befintliga 

utställningen. Man fick istället efteråt försöka förknippa dem till utställningen. Men jag tror ändå att 

det är bra  

Hur tänker du om dramaturgin? 

 Jag vet inte riktigt hur det funkade, men det var ganska roligt att jobba så i alla fall. 

Om du tittar på kontrollfrågorna? 

De tror jag är jättebra som verktyg. Men det kanske kan vara bra om man inte har allt detta från 

början. Vid första anblick kändes instruktionen lite övermäktig, mycket att tänka på. Men om man 

bara följde instruktionen steg för steg så blir det lättare och leds man fram och allt flöt på bra. Å 

andra sidan står det ju frågor för att kontrollera text, å man kan ju inte kontrollera en text som inte är 

skriven.  

Hur upplever du dagen 

Det har varit roligt, frustrerande och väldigt intensivt. Jag känner att jag fick lust att fortsätta jobba 

med sådana här texter, efter hand kändes det som om det lossnade lite grann och jag tror att det här 

är nåt som kan vara till hjälp i visningsverksamhet också. Jag tycker att instruktionen var ett väldigt 
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bra verktyg att jobba med för att komma vidare i sitt eget tänk och att inte fastna i det man brukar 

hamna. 

Det var svårt med den korta tiden att få fram någonting. Man hann inte med efterkontroll det hade 

man behövt. 

Skulle du använda instruktionen igen? 

Ja, absolut. Det skulle jag göra. Den fick mig förbi mina egna spärrar.  

Vill du behålla den? 

Jag absolut, får jag använda mig av den också? 

Allmänna kommentarer 

Det har varit en extrem produktionsprocess (om dagen och endast två timmar per text). Där kände 

jag att skrivinstruktionen hjälpte mycket i informationssökningen. Men det beror också på 

ämnesförkunskaper. Texten med instruktion blev mer lättsam och man kunde leka mer med sin egen 

fantasi och peta in lite fakta här och var vilket jag tror gör att det blir en mer lättsam text att lyssna 

på. 

Intervjuperson 2 

Vad är din spontana upplevelse av de här olika författarprocesserna? 

Den med instruktion var väldigt ingående genom att man gick igenom alla punkterna, så det tog 

ganska lång tid innan man kom igång med skrivandet men då hade man ju å andra sidan en väldigt 

bra grund för det man skrev. Den andra processen var mycket mer spontan jag började skriva direkt 

och jag har ju dom här reflektionerna i bakhuvudet när jag skriver ändå lite grann men inte alls på 

samma tydliga sätt. I texten utan punkterna så har man ju ingen referens att gå tillbaka till å titta på 

hur var det jag skulle skriva och vad var det jag behövde få med. Det var något man saknade utan 

instruktionen. 

Tycker du instruktionen förenklade eller försvårade? 

Det förbättrade nog snarare skulle jag säga, förenklade vet jag inte om den gjorde, för det är ganska 

enkelt att spotta ur sig en text. Nu kunde ju jag ämnena hyfsat bra, så det var enkelt att spotta ur sig 

texten utan instruktion men då blir det ganska mycket fluff antagligen. Men jag tror att texten med 

handledningen blir nog bättre just för att man fick tänka igenom noga vad det var man var ute efter. 

Och att ha det och att kunna gå tillbaka till det. Texten utan instruktion skrev jag bara från början till 

slut det som jag kände passade in och ungefär det jag kände att jag vill berätta. Den blev mer en 

kronologisk sammanställning. Målgruppstänket och de olika fokuspunkterna försvinner lite utan 

instruktionen. 
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Instruktionens planerings och dispositionssida. (förenklar, förbättrar eller försvårar) 

Kan försvåra om man låser sig för mycket vid punkterna när man skriver texten sen. Att man tar 

fram några tankar från början, sen när man väl börjar skriva texten som kan ju på ett sätt ha ett eget 

liv, att man till slut vill landa någon annan stans än där man ursprungligen hade sin tanke. Nu har vi 

ju skrivit texter väldigt fort. Textprocesser brukar kunna vara mycket längre än så här. Om man då 

börjar skriva en text en dag och fortsätter med den i ett senare skede så kanske man har fått ny input 

eller nya idéer. Om man då går tillbaks till sina punkter och tittar på dem och försöker tvinga in nytt 

material eller ett nytt tankesätt i de punkterna så kan det bli svårare. Å andra sidan är det ju inte värre 

än att man reviderar punkterna då och går igenom dem igen, så att man strävar i den riktning man vill 

komma. Jag tycker annars att det var ganska bra punkter, det är ju igenomtänkt uppenbarligen hur 

man ska göra. Vissa punkter kunde nog ha slagits samman, man ska ta fram informationsmålen på ett 

ställe och vidareutveckla dem, det kunde man ju gjort i samma punkt. Det var väldigt bra med 

exemplen som visade på hur tänket ska vara. Det gick bra att ta fram delmål. 

Reflektion dramaturgin? 

Jag fick lite ont om tid mot slutet. Jag utgick mest ifrån punkterna, Så jag hann inte riktigt med 

dramaturgin aktivt i huvudet. Men vi är ju vana vid att få information presenterat på detta sätt, man 

har nog med sig den lite ändå. Jag gjorde introduktion med en sorts intresseväckande tanke där å nån 

kort presentation fanns nog också med. En fördjupning tror jag att det blev ganska naturligt av 

ämnet. Upplösning och epilog hann jag inte riktigt skriva på grund av tidsbegränsning. 

Kontrollfrågorna som instrument 

Jag har inte hunnit titta på dem än. Så jag utgår från de här fyra huvudpunkterna då som jag har i 

kontrollfrågorna. Information, som jag tycker är jättebra att man ställer sig när man är klar eller 

tycker sig vara klar med sin text. För att det är ju väldigt viktigt att man når det målet. Att 

Informationen är ju nånstans det viktiga att nå ut med. Men sen för att nå ut med den så kommer 

man in på nästa punkt om upplevelse och förståelse som på ett sätt blir ännu viktigare för att om 

man inte når ut med texten kan den vara hur informativ som helst utan att det går fram. Så att jag 

tycker nog att det är bra upplägg med de fyra huvudkategorierna information, upplevelse, språk och 

validering så är det ju jätteviktiga punkter att ta med. 

Känner du att du skulle ha nån nytta av en sådan här instruktion? 

ABSOLUT! Jag kände redan direkt från början när vi satte oss att det var väldigt skönt att skriva med 

den här. Just för att jag ofta har problemet att komma igång å sen ställa de här frågorna till mig själv 

när jag ska skriva, om man inte har det på papper, så att jag gillar att ha nåt på pränt som jag kan utgå 

ifrån. Här är några punkter och man ser delmålen framför sig att nu ska jag skriva det här å sen 

skriver jag det här och sen det där. Det blir väldigt klart och tydligt. Istället för den utan instruktion 

där jag bara började skriva. Då kan det bli så att man stöter på patrull efter ganska kort tid. Så har 

man skrivit en tiondels eller tredjedels text så fastnar man. Då kan man ta hjälp av delmålen för att 



Jan Boman 
- 66 -

komma vidare. Plus att det känns inte som att det blir ett sånt stort projekt liksom att skriva en text 

från noll. Och inte ha några punkter eller delmål med själva texterna, det är jättejobbigt. Att sitta med 

det blanka pappret och få skrivkramp. Jag har jätteproblem med att just starta och veta med vad jag 

ska börja. Med handledningen så tyckte jag att det blev väldigt mycket enklare för att då började man 

ju skriva utefter de här punkterna, sen när man väl kom till textskrivandet då var man ju redan så 

långt inne i tankeprocessen så det blev ganska lätt att börja skriva texten, så det tyckte jag var väldigt 

bra. 

Finns det några för eller nackdelar med resultatet av skrivintruktionen. 

Fördelar finns ju, det är att den blir mycket mer koncis och sammanhängande. Jag tror att man skulle 

kunna dela upp skrivprocessen på flera personer men ändå få liknande deltexter, å det var ju ett 

jätteproblem när vi gjorde vår utställning här ute, våran basutställning. Att när jag skrev texter så 

visste ju jag vad jag var ute efter. Men när till exempel vår student som vi hade inne skrev texter så 

hade ju den inte som mycket att gå på vad det faktiskt var som skulle skrivas. De texterna blev väldigt 

akademiska och svårtillgängliga. I den processen hade det varit jättebra om det hade funnits en sån 

här instruktion. Med en sån här instruktion hade man redan från början kunna säga att så här vill vi 

att det ska se ut. Jobba efter de här punkterna så kommer det att bli tillräckligt bra, men att någon 

person ser över språk. I grund och botten är det en jättestyrka. 

Nackdelen är kanske att man kan missa folks spontana skrivande. Jag tror att det kan finnas en styrka 

i det också. Ibland kommer ju någonting naturligt utan att man tänker för mycket på det, så att det 

kan bli en avskräckande faktor att ha alla dessa punkter som man ska skriva först, för en del i alla fall. 

Jag hade ju som sagt stor hjälp av det för att kunna komma igång med mitt eget skrivande. 

Hur upplever du dagen? 

Det var lite otydligt i morse, kanske skulle det behövts en instruktion till instruktionen, men det 

kanske var poängen, men för mig var det inga bekymmer, Men det var för kort tid att sätta sig in i 

materialet, göra research och skriva text. 

Jag tyckte att det var väldigt kul att skriva utefter denna instruktionen, jag trivdes bra med det. Jag 

hade faktiskt väldigt roligt när jag skrev texten, just att man hade ett bra verktyg att falla tillbaks på 

när man fastnade lite i skrivprocessen. Jag hade kul när jag skrev den spontana texten också, men 

ibland drar man iväg och hamnar nån annan stans än där man ska va med texten. 

Tidsbristen var mindre bra. Kanske sagt tydligare från början att instruktionen skulle vara mer en 

ledsagning (något som förtydligades vid skiftet av grupperna). 

Skulle du använda instruktionen igen? 

O ja, absolut, men kanske välja ut de delar jag skulle ha behov av beroende på hur mycket som är 

givet innan skrivprocessen. 
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Jag tror att texten med instruktion blev lättare, mer en berättande, talad text jämfört med den utan 

text. Det är min gissning. Den utan instruktion har nog en tendens att bli stötigare och med tyngre 

information.  

Jag behåller den gärna. 

 

Intervjuperson 3 

Vad är din spontana upplevelse av de här olika författarprocesserna? 

Jag tycker det var bra med instruktionen. Jag tyckte att den var rimlig, den ger ganska vettiga ramar 

att hålla sig inom när man skriver. Det blev lättare på så sätt att det var lättare att hålla sig på ett rakt 

spår, det spretar inte lika mycket som om man skriver utan instruktion. Det var dock en stor 

tidspress. Ramarna hjälper nog under tidspress 

Finns det några för eller nackdelar med de olika processerna? 

Jag tycker det bara finns fördelar. Målgruppsfrågan. Målen och delmålen. Bra med riktlinjer. Man 

måste ju sätta upp en plan över vad den som lyssnar ska få med sig, då är det ju bra att ha satt upp 

det. Och även hur den ska få med sig det. Bra också med begränsningar. Dramaturgibiten föll på 

plats ganska bra till slut och det blev nog ganska bra till slut ändå, det är så här jag försöker lägga upp 

lektioner. Med en teaser, följa upp med presentation, det är basic, ett bra upplägg. En fördjupning 

och sammanfattning, det är logiskt. 

Kontrollfrågorna 

Svarar informationen på delmålen, jätteviktigt, annars har man ju misslyckats på nåt sätt. Det är 

rimligt, det är bra. Jag tror ofta att det är viktigt att utvärdera det man planerat, även innan själva 

genomförandet. Nu tänker jag fortfarande på en lärarsituation. 

Upplevelsen av dina resultat 

Min första utan instruktion blev ganska spretig, just för att jag hade lite svårt att lägga upp en 

arbetsplan och hålla mig till en röd tråd. Hade jag inte haft instruktionen på min andra text hade den 

inte sett ut som den gör nu. Och nu är den ganska uppstyrd efter instruktionens ramar. Jag tror det 

hjälpte texten att bli lite mer strukturerad, det är min upplevelse. 

Jag har ett sätt att jobba på, och det kan vara svårt att anpassa sig till ett nytt, men om man stannar 

upp går tillbaks och redigerar så tror jag man vinner på det. 

Vad tycker du om dan? 

Det har varit jättekul, vad mycket idéer man fick på nåt sätt när man satt och skrev.  

Om du fick möjlighet , skulle du använda instruktionen igen? 

Ja, ja behåller den gärna faktiskt om jag får.  
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(Mindmap ide till alternativ för delmål) 

Övrigt 

Saknade tydligare instruktioner i början av dan. Rimlig tid, jag jobbar bäst under stress. 

Intervjuperson 4 

Vad är din spontana upplevelse av de här olika författarprocesserna? 

Jag hade verkligen nytta av instruktionen, det är ju väldigt bra att gå igenom vad man ska få ut av det 

från början, annars blir det ju rörigt. Jättebra att skriva en guide åt sig själv. Jag gick tillbaks och 

ändrade i mitt upplägg, vilket kanske inte var meningen (det är helt okej, det får man) (det verkar 

som om vissa varit låsta vid de punkter de satte upp, att det begränsade arbetsfriheten. Viktigt att 

göra klart att det handlar om en ledsagning) Jag tycker att den förenklar skrivprocessen genom att 

man från början får en bättre överblick över vad man ska göra.  

Svårt att göra kopplingen från det tekniska till det humanistiska med känslor.(tydligare i 

instruktionen) Man skulle kunna göra så att uppfinnarna berättade om uppfinningarna, men det blir 

ju lätt så dåligt med dåliga skådespelarinsatser, men det skulle nog göra det lättare för många lyssnare 

att ta till sig texten. 

Man kan kanske hänga upp sig mycket på de restriktioner man sätter upp, fast det är väl bra. 

Jag tror instruktionen hjälper resultatet, eftersom du går igenom vad du vill plantera hos besökaren 

och att man under skrivprocessen jobbar mot det. Man fastnar inte lika lätt på andra saker. 

Dramaturgin är en standardstruktur som är värt att tänka på men kanske inte låsa sig för mycket vid. 

Kontrollfrågorna kanske blir överflödiga om man hela tiden jobbar mot sin plan (detta beror ju 

förståss starkt på författaren, Kanske separera dessa från instruktionen, låta dessa vara ett eget 

dokument). 
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7.6 Bilaga 6: <Skrivinstruktion> 
Tabell 6 visar Skrivinstruktion, del 1 – förarbete och disposition, med syfte att låta författare planera 

sin text mot budskapets destination. 

 

Tabell 6. Skrivinstruktion, del 1 

Skrivinstruktion, del 1 – förarbete och disposition 

Här skapas textens förutsättningar, disposition och synopsis 

Vilken är textens målgrupp? 

 Beskriv gärna målgruppen så noggrant du kan. 

Exempelvis: Högstadieelever som deltar i skolvisning. 

Vilket är textens övergripande mål?  

Specificera noggrant i en premiss vad texten ska förmedla/upplysa om. 

Exempelvis: Texten ska upplysa vuxna besökare om vikingars levnadsförhållande i vikingabyn.  

Utveckla delmål som tillsammans svarar på det övergripande målet 

Utveckla frågor till ett synopsis/disposition om vilka delar/delmål som måste informeras om för att 

svara på huvudpremissen. Detta blir skelettet för textens innehåll. Detta steg bör som mest innehålla 

fem delmål med fem informationsenheter under varje delmål. 

Exempel på frågor/stolpar för att svara på ovanstående premiss:  

• Levnadsförhållande 

o Familj  

 Hierarki 

 Traditioner 

 Trosuppfattning 

o Bosättning 

 Hus 

 Möbler och verktyg 

Välj berättarperspektiv, genre och språkbruk.  

Besluta om textens form, språk, genre och berättarstil. Vad innebär målgruppen för texten? Är texten 

och vald berättarstil anpassad till dem? 

Till exempel: dokumentärt på plats, mjukt enkelt språk, personligt, gärna med dialekt, förmedlad ur ett 

förstapersonsperspektiv. 
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Utveckla delmål och ange användarupplevelsemål  

I denna punkt utvecklas de tidigare målen. Är textens komplexitet anpassad till lyssnarens förkunskap? 

Hur ska informationen presenteras för att besökaren ska upprätthålla intresse/uppmärksamhet? Ange 

också användarupplevelse, hur du hoppas att lyssnaren ska känna, vid de olika målen. 

 

o Levnadsförhållande – spännande ingress, beskriver gården och specifik händelse. 

• Familj – beskriver glatt modern, saknad om fadern som ofta är på resa, med avundsjuka brodern, vidare 

generellt om familjer 

• Hierarki – med vördnad om byäldste 

• Traditioner – glädje, roliga minnen, till sorg om grannens fru och hund som begravdes med mannen 

• Trosuppfattning – Asar, Tors vrede, skräck 

 Bosättning 

• Hus – trångt och varmt med djur, lukt – förbryllande 

• Möbler och verktyg – smeden hantverksskicklighet – imponerande om båtbyggarna, platt botten för att 

rulla fram på land 

 

 

Tabell 7 visar Skrivinstruktion, del 2 – Dramaturgi och författande av texten, med syfte att låta 

författare skriva sin text enligt en dramaturgi budskapets destination är van vid. 

Tabell 7. Skrivinstruktion, del 2 

Skrivinstruktion, del 2 – Dramaturgi och författande av texten 

Följ den disposition och presentationsguide du skapat i stegen innan. Författa texten enligt den klimaktiska 

dramaturgin som innefattar följande punkter: 

Akt 1 – introduktion 

Intresseväckare:  

Kort, ska väcka intresse, kasta lyssnaren in i berättelsen 

Presentation: 

Kort, av huvudperson eller objekt, textens mål och nödvändig bakgrundsinformation 

Akt 2 – fördjupning 

Den informativa textmassan. Ska svara på delmål (tänk på användarupplevelse och 

metaforer, syfte och mål)  
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Tabell 7 visar Skrivinstruktion, del 3 – Frågor för efterkontroll av text, med syfte att låta författare 

kritiskt granska sin text och att iterera dess budskap för att optimera den för budskapets destination.  

Tabell 8. Skrivinstruktion, del 3 

Skrivinstruktion, del 3 – Frågor för efterkontroll av text 

Heuristik är frågor för att kunna utföra egenkontroll av text. Denna ersätter inte att låta någon person göra 

en objektiv genomläsning. 

Information 

• Svarar informationen på delmålen? 

• Ger delmålen svar på det övergripande målet? 

• Stämmer texten med uppdragets syfte?  

Upplevelse och förståelse 

• Är texten lätt att lyssna på? 

• Är texten intressant att läsa/lyssna på? 

• Är texten motiverande? 

• Kan lyssnaren leva sig in i texten 

• Är texten behaglig och tillfredställande att lyssna på? 

• Är texten för lång eller kort? 

• Ger texten förutsättningar för reflektion?  

• Kan lyssnaren förstå texten utan problem? 

• Är ny kunskap beskriven med kunskap målgruppen kan förstå? 

• Är analogier och metaforer anpassade till målgruppen? 

Språk 

• Är texten språkligt anpassad till målgruppen? 

• Går det att komprimera utan att inlevelse eller upplevelse går förlorad? 

• Kan krångliga ord och formuleringar lättas upp? 

Akt 3 – Upplösning 

Klimax: 

Här binds texten ihop och leder till förståelse av övergripande mål, ska ge svar på 

huvudfrågan.  

Epilog: 

Sammanfattning, samt konsekvenser. Inbjudan till reflektion 



Vali
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