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Abstract
Studies show that mechanics not always read instructions. They often talk to a
colleague when a problem arises in order to find a solution. This increases the risk
that the mechanics will miss important information so that the vehicle is not
properly assembled. In order for a mechanic to know what is wrong with a vehicle,
error codes are used. Error codes are a kind of instruction used when diagnosing a
vehicle.
The purpose of this work is to clarify the information in the error codes by using
text and image in collaboration. To investigate the problem, text analyzes,
interviews and tests are used in collaboration with the target group. This work
addresses theories of thematic bindings, disposition and multimodal integration.
Based on the methods and theories, it is concluded that there are three different
parameters that could clarify the information in the error codes: The text should use
thematic bindings to facilitate the processing of the information, the images should
be placed before the text to support the information in the text, and meta-language
references are used to integrate the image with the text to create a connection
between the two elements. All parameters have been applied in the design of
information about two error codes. These shows how the parameters can be used to
clarify the information of the error codes.

Sammanfattning
Studier visar att mekaniker inte alltid läser instruktioner. Ofta samtalar de med en
kollega när ett problem uppstår för att gemensamt hitta en lösning. Det ökar risken
för att mekaniker ska missa viktiga steg så att fordonet inte blir korrekt monterat.
För att mekaniker ska veta vad som är fel på ett fordon används felkoder. Felkoder
är en slags instruktion som används när ett fordon diagnostiseras.
Syftet med arbetet är att förtydliga informationen i felkoderna genom att använda
text och bild i samverkan. För att undersöka problematiken används textanalyser,
intervjuer och utprovningar med målgruppen. Detta arbete tar upp teorier om
tematiska bindningar, disposition samt multimodal integration.
Utifrån metoderna samt teorierna dras slutsatsen att det finns tre olika parametrar
som förtydligar informationen i felkoder. Texten ska använda sig av tematiska
bindningar för att underlätta bearbetningen av informationen. Bilderna ska placeras
före texten för att fungera som ett stöd för informationen i texten. Metaspråkliga
hänvisningar används för att integrera bilden med texten för att skapa ett samband
mellan de båda elementen. Samtliga parametrar har applicerats i gestaltningen av
två felkoder som visar hur parametrarna kan användas för att förtydliga
informationen i felkoder.

Förord
Tack till Linda Setterholm och Ludvig Lindström som har varit mina handledare på
Scania. Tack för att ni hjälpt mig genom arbetet och svarat på alla mina frågor.
Tack till min underbara flickvän som ställt upp för mig och hjälpt mig att fungera
socialt under hela arbetet.
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1. Inledning
I den här delen av arbetet presenteras förutsättningarna för mitt arbete. Jag
förklarar bakgrunden till arbetet, det praktiska problemet, syftet samt målet.
Inledningen syftar även till att presentera frågeställningen, avgränsningar och
målgruppen.

1.1 Bakgrund
Scania är ett stort företag som har anställda i över 100 länder. I Södertälje arbetar
cirka 11 000 personer och där hanterar Scania all sin dokumentation och skriver
alla sina instruktioner. Det finns flera avdelningar som hanterar dokumentationen,
jag ska samarbeta med avdelningen som hanterar diagnostik.
Linda Setterholm arbetar som teknikinformatör på Scania. Linda och hennes
kollegor frågade om jag kunde analysera samt förtydliga de felkoder som de
skriver. Teknikinformatörerna på Scania skriver samtliga felkoder utifrån ett
underlag de får från en metodingenjör som uppfattat fel som kan uppstå i ett
fordon.
När ett fordon kommer in på verkstaden börjar mekanikern med att koppla upp sig
till fordonet för att se om det finns något fel. Om något är fel på fordonet kommer
en felkod upp på skärmen. Felkoden berättar vad som är fel, vilka symtom som
fordonet visar samt hur mekanikern ska åtgärda problemet. På så sätt liknar
felkoderna en instruktionstext.
Alla skribenter på Scania förhåller sig till generella skrivregler. Men det finns även
specifika skrivregler beroende på vad du arbetar med. De teknikinformatörer som
skriver felkoder förhåller sig till dokumentet Felkodstexter. Det är ett dokument
som beskriver hur skribenten ska förhålla sig till texten och hur skribenten ska
skriva felkoderna, den innehåller även en hel del tips och råd då innehållet i
felkoderna kan skilja sig åt. Dokumentet behandlar olika steg av processen,
exempelvis tar de upp hur rubriksättningen ska skrivas, att du inte ska ”slira iväg”
alltså att skribenten ska fokusera på innehållet (Felkodstexter 2012). Dokumentet
uppmanar skribenterna att hålla sig till ”kärnan”, att skribenten inte fastnar i för
mycket ”teknikdravel” utan håller sig till det mekanikerna måste veta (ibid). Ett
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citat som kan sammanfatta dokumentet är ”Försök alltså hitta den rätta balansen
mellan sanningshalt och begriplighet” (ibid). Citatet är ett exempel som beskriver
hur skribenterna ska tänka för att skriva felkodstexter på ett bra och tydligt sätt.
Teknikinformatörer måste förhålla sig till att alla texter översätts till 22 olika språk.
Det innebär att de måste skriva utan typiska inslag i det svenska språket. Scania har
sina egen termdatabas, för att alla skribenter ska använda samma termer och för att
de ska använda termer som är lätta att översätta. På så sätt kan Scania få ner sina
översättningskostnader och översättningarna blir konsekventa.
Scanias översättningsprocedur är väl inövad och innebär att skribenterna ska skriva
översättningsvänligt. Alla texter skrivs på svenska, när skribenten är färdig med
texten granskas den och godkänns. När den är godkänd skickas den på översättning
på de språk som är relevant för just den texten. Sedan skickas den ut till alla
verkstäder och produktionsorter där felkoden används av mekaniker.

1.2 Problembeskrivning
Jonathan Lundins (2015) artikel Designing technical information challenges
regarding service engineers information-seeking behaviour visar att mekaniker har
ett stort informationsbehov men att de sällan använder instruktioner för att
tillfredsställa dessa behov. Ofta samtalar de med en kollega när ett problem uppstår
för att gemensamt hitta en lösning eller så försöker mekanikern att lösa problemet
på egen hand (Lundin 2015 s. 22). Det är negativt då det ökar risken för att
mekanikern kan missa viktiga steg så att fordonet inte blir korrekt monterat. Om
något monteras fel på fordonet upptäcker förhoppningsvis någon det innan fordonet
används och då är det enda problemet att det tar längre tid och att det kostar mer för
företaget. Om ingen upptäcker att det är fel på fordonet kan det leda till att något
annat går sönder på fordonet eller i värsta fall att en människa skadar sig. Detta är
något som företagen vill arbeta emot för att kunna försäkra att mekanikernas
arbetsprocess blir säkrare och snabbare.
Scania vill uppdatera sitt språk för avdelningen gällande diagnostikverktygen. Som
ovan nämnt beror detta på att deras mekaniker inte alltid läser instruktionerna. Efter
en förstudie fokuserades arbetet och riktades mot felkoder. Scanias felkoder består
idag enbart av text, de skrivs av teknikinformatörer och läses av mekaniker.
Mekanikerna läser felkoderna när något fel uppstår på fordonet och använder
felkoden för att identifiera felet och reparera det. Texten berättar vad som är fel,
vilken komponent det gäller och vilka åtgärder som är nödvändiga. Efter förstudien
visade det sig att texterna har en instruerande stil och att de är koncisa. Förstudien
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visade även att skribenterna sätter höga krav på användaren. De använder sig av
komponentkoder i texten som syftar till en specifik del i ett fordon, det finns flera
tusentals komponentkoder och i princip ingen kan komma ihåg alla. Därför måste
mekanikern stanna upp sitt arbete och söka reda på information om komponenten
när de inte vet vilken specifik komponent som gäller. Förstudien visade att
målgruppen tycker att detta är ett problem. Genom att informationen om
komponenten är otydlig kan arbetet ta längre tid och ibland leder det till att
användarna chansar eller hittar på en egen lösning för att spara tid eller slippa läsa.
Detta är ett problem då egna lösningar ibland inte är lika lyckade och kan leda till
förödande konsekvenser.

1.3 Syfte
Syftet med arbetet är att förtydliga Scanias felkoder. Arbetet ska bli säkrare för
mekanikerna och de ska kunna arbeta snabbare. Genom att felkoderna blir tydligare
kommer mekanikerna att enklare förstå vad som ska lagas och hur de ska laga det.
En ökad tydlighet gällande vilken del av fordonet som är trasig gör att mekanikerna
slipper leta efter information och minskar deras osäkerhet kring hur de ska utföra
sitt arbete. Genom att fokusera på hur text och bild kan samverka hos felkoderna
hoppas jag förenkla mekanikernas arbetsprocess och förtydliga felkoderna.

1.4 Frågeställning
Det här arbetet utgår ifrån en frågeställning. Frågeställningen syftar till att lösa
problematiken som beskrivs ovan och den besvaras under kapitlet ”Diskussion”.
Frågeställningen lyder:
Hur kan felkoder förtydligas genom att använda text och bild i samverkan?

1.5 Avgränsning
Scania har mekaniker i många länder, men här fokuserar jag enbart på de
mekaniker som talar svenska. Det beror på att jag saknar kunskap i de flesta av
språken Scania översätter sina texter till. Med det sagt menar jag inte att det inte
går att använda min gestaltning på andra språk, men det är inget jag fokuserat på.
Alla felkoder läses av mekaniker på skärmar som finns i verkstäderna. Därför
kommer jag inte att fokusera på hur text och bild kan samverka i instruktionstexter
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för utskrift. Jag kommer enbart att fokusera på hur det kan fungera på en
bildskärm.
Scania förhåller sig till ett visst bildmanér. Samtliga bilder är linjeteckningar med
varierande tjocklek. Det är något jag kommer förhålla mig till och jag kommer inte
undersöka vilket bildmanér som är det optimala för felkoder. Med det sagt menar
jag inte att Scanias bildmanér är det optimala, men det är något jag förhållit mig till
under arbetet.
Många andra faktorer kan påverka läsningen av felkoder. Exempelvis kan miljön,
stress och ljus ha påverkan på hur felkoder läses in. Detta är dock yttre faktorer
som jag inte kommer att ta i beaktning då det inte är något jag kan påverka eller
ändra på.

1.6 Målgrupp
Informationen kring målgruppen är baserad på tre personas som Scanias
användarbarhetsarkitekter skapat utifrån mekaniker som arbetar hos Scania.
Målgruppen som detta arbete fokuserar på är mekaniker som arbetar åt Scania i
Sverige. Det är en homogen grupp som mestadels består av män i åldrarna 22-51
(persona 2015). Målgruppen har varierande IT-kunskaper och majoriteten är
praktiskt lagda. Målgruppen tenderar att stanna i företaget under en längre tid vilket
kan tolkas som att de trivs i företaget (ibid).
All information om målgruppen har jag hämtat från ett dokument som beskriver tre
olika personas som Scania arbetar efter. Dokumentet är hemligstämplat vilket gör
att det inte får visas för allmänheten, men delar av den får beskrivas och därför kan
dokumentet fungera som underlag till arbetet. Eftersom allt material redan var
framtaget av Scania har ingen målgruppsanalys genomförts, då jag ansåg det vara
överflödigt.

1.7 Centrala begrepp
1.7.1 Teknikinformation
Är information som beskriver hur teknik är uppbyggd samt hur den ska fungera.
Teknikinformation ska vara anpassad till målgruppen och innehålla all nödvändig
information som är relevant för användarna (Föreningen teknisk information 2018).
De som skriver teknikinformation har oftast yrkestiteln teknikinformatör. Deras
uppgift är att samla in information, sammanställa den, göra den förståelig och
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sedan förmedla informationen till målgruppen (ibid). Teknikinformation har varit
aktuellt sedan komplexa tekniska produkter började tillverkas. Sedan dess har
informationen fungerat som en mellanhand mellan produkten och användaren
(BOTI 2017). Teknikinformation fungerar som en nyckel som användaren har för
att förstå produkten. Problematik som teknikinformatörer ställs inför är att
branschen hela tiden är i rörelse. Nya lösningar på problem sker ständigt samtidigt
som nya produkter hela tiden produceras (ibid). Det innebär att målgruppen
förändras och man måste skriva för alla. Därför är det svårt att veta vilka
förkunskaper målgruppen har och hur man bör förhålla sig till dem (ibid).
Historiskt sett har teknikinformation presenterats i tryckt format i form av ett häfte
eller en bok. Men sedan 2000-talet presenteras nästan all teknikinformation digitalt,
ofta via en skärm (ibid). I och med att teknikinformation blivit en viktig parameter
för att produkten ska gå att använda finns det föreskrifter som Arbetsmiljöverket
(AFS 2008:3) har skapat för att se till att informationen håller en viss standard.

1.7.2 Felkoder
En felkod är en text som deklarerar att
någonting är fel med en maskin eller ett
fordon. Texten beskriver vad som inte
fungerar, vad som indikerar att det inte
fungerar och vad som ska åtgärdas för
att maskinen eller fordonet ska fungera
igen. Processen kan se ut på följande
vis: Ett fordon som är trasigt åker in på
en verkstad. Då börjar mekanikern med
att koppla upp sig mot fordonets
Exempel på en felkod. Bild 1.
mjukvara som analyserar alla delar av fordonet och
hittar vad som är fel. Felkoden visas på en skärm som finns i verkstaden och som
mekanikern kontrollerar. Felkoden fungerar som en slags instruktion. Den berättar
vad som är fel, vad som orsakat det, hur det märks och hur det åtgärdas. Det
positiva med felkoderna är att mekanikerna slipper leta efter fel i hela fordonet.
Genom felkoden ser de snabbt vad som är fel och hur de ska åtgärda problemet.
Det negativa är att felkoderna ibland är ospecifika. Det gör att mekanikerna måste
söka i flera olika system för att hitta vad som menas med felkoden. I bilden ser vi
ett exempel på hur en felkod ser ut, problemet med den är att mekanikern måste
klicka sig vidare för att få information om ”Strömställare s237”. Förstudien visade
att en del av mekanikerna då istället för att läsa vidare om delen försöker hitta en
egen lösning. Det kan leda till att de missar viktiga steg och gör någonting fel
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vilket gör att fordonet inte kommer att lagas på ett korrekt sätt. Mekanikernas egna
lösningar kan fungera, men det går inte att säkerställa. Därför bör de använda sig
av de lösningar som Scania redan tagit fram. Problematiken är då att mekanikerna
inte tar till sig av information eftersom den är otydlig.
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2. Metod
Denna del av arbetet ämnar att presentera de metoder som använts för att fokusera
problembeskrivning, undersöka målgruppen samt för att få reda på vad
målgruppen anser om prototyperna.

2.1 Förstudie
En förstudie genomfördes för att fokusera problembeskrivningen och för att
undersöka vad målgruppen anser om felkoder rent generellt. Förstudien sökte svar
på följande:
o
o
o
o
o

Hur ser mekanikernas arbetsprocess ut gällande felkoder?
Vad anser mekanikerna om felkoderna?
Är något problematiskt gällande felkoderna?
Saknas någon nödvändig information?
Hur används språket i felkoderna och hur är de utformade?

Genom att få svar på dessa frågor kunde problembeskrivningen motiveras och
frågeställningen skapas. Frågorna besvarades genom att intervjua tre mekaniker
och analysera tre av de befintliga felkoderna.

2.2 Intervju
Wikberg Nilsson, Ericsson och Törlind (2015 s. 83) förklarar att intervjuer kan
användas tidigt i processen för att ge värdefull information om exempelvis
nuvarande produkter eller hur användare beter sig. Jag utformade
semistrukturerade intervjuer i enighet med Wikberg Nilsson, Ericsson och Törlind
(2015 s. 83) där jag i förväg hade en lista med frågor men med en öppen flexibilitet
gällande vad användaren berättar.
Intervjuer är en metod som använder människors svar på frågor som en datakälla
(Denscombe 2016 s. 263). Denscombe (2016 s. 265) menar att intervjuer kan
användas när komplexa och subtila fenomen ska utforskas, exempelvis; åsikter,
uppfattningar, privilegierad information etcetera. Det finns tre olika strukturer på
intervjuer:
o
o

Strukturerad
semistrukturerad
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o

ostrukturerad.

Enligt Denscombe (2016 s. 265) brukar semistrukturerade intervjuer användas i
småskaliga forskningsprojekt när man exempelvis undersöker attityder. Vid en
strukturerad intervju har forskaren full kontroll och utgår strikt ifrån en rad frågor,
det kan liknas vid en enkät. Vid en semistrukturerad intervju utgår forskaren ifrån
en lista med frågor som ska besvaras. Forskaren ska vara flexibel när det gäller
frågornas ordningsföljd och låta intervjupersonen utveckla sina resonemang för att
komma fram till svar som är användbara för den fortsatta forskningen (ibid). Vid
en ostrukturerad intervju handlar det om att låta intervjupersonen tala fritt om ett
ämne då forskaren vill veta hur personen tänker.
Semistrukturerade intervjuer användes i förstudien för att få större förståelse för det
praktiska problemet och frågeställningen. Även för att få information från
målgruppen om hur de uppfattar felkoderna och hur deras arbetsprocess ser ut, för
att senare kunna jämföra med tidigare forskning samt teorier. På så sätt fick mitt
problem en stabilare grund att stå på och ett tydligare fokus.

2.3 Funktionell analys
I detta arbete används textanalysen i en förstudie av arbetet för att definiera och
formulera det egentliga problemet. Genom att analysera det befintliga materialet
kunde jag se vilka problem som finns med texten.
Den funktionella analysen är en av många analyser som Hellspong fokuserar på.
Det är en grundläggande analys som används då en text har en tydlig funktion
(Hellspong 2001 s. 82). Det kan innebära att texten uppmanar till en handling,
förmedla fakta eller skapar förståelse hos användaren. Den funktionella analysen
syftar till att undersöka textens funktioner, samspel med andra texter och hur väl
texten stödjer innehållet (ibid). Enligt Hellspong (ibid) har en funktionell text ofta
en huvudfunktion och flera underfunktioner. Exempelvis kan en instruktionstexts
huvudfunktion vara att informera om hur produkten fungerar, medan en
underfunktion kan vara att framhäva företaget som gjort produkten som ett bra
företag. Den funktionella analysens mål är att undersöka textens syfte med
egenskaperna texten besitter, samt se hur väl dessa samspelar med varandra (ibid).
Funktion kan även kopplas till effektivitet, hur väl kommer läsaren att förstå den
här texten? Genom att förstå vad du vill förmedla kan du skriva på ett effektivare
sätt och då öka chansen att läsaren kommer förstå vad du menar.
I och med att analysen användes som en förstudie måste den vara mångsidig och
undersöka de områden som anses vara problematiska. Jag har jämfört och
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analyserat tre olika felkoder med en funktionell textanalys för att kunna fokusera
frågeställningen och problemformuleringen.

2.4 Utprovning
Utprovningen gick ut på att jämföra tre olika prototyper. Prototyperna utgick från
samma felkod, texten skrevs med tematiska bindningar och bilder som samverkar
på olika sätt tillsammans med olika symboliska länkar. Utprovningen utfördes med
hjälp av prototyperna och en enkät som 8 personer ur målgruppen svarade på.
Personerna arbetar på Scanias verkstäder och arbetar dagligen med felkoder.
Prototyperna användes till att undersöka vilka teorier, gällande text och bild i
samspel som målgruppen ansåg fungerade bäst.
Goodman, Moed och Kuniavsky (2012 s. 330) menar att innan du genomför en
undersökning måste du klargöra vilka mål du har. Detta för att du ska få ut det du
vill av undersökning (ibid). Målet med utprovningen var att undersöka vad
målgruppen ansåg om prototyperna och samtidigt undersöka hur väl texterna och
bilderna fungerade tillsammans utifrån målgruppens preferenser.
Gällande enkäter menar Goodman, Moed och Kuniavsky (2012 s. 331) att det finns
två olika mål med en enkätundersökning: beskrivande och förklarande.
Beskrivande mål syftar till att undersöka vilka målgruppen är, vilka preferenser de
har. Exempelvis vilka kunskaper de har och andra demografiska frågor (ibid).
Förklarande mål undersöker målgruppens beteenden och övertygelser, förklarande
mål undersöker även samband mellan deras olika svar (ibid). Det finns givetvis fler
underkategorier till enkättyperna, men beskrivande och förklarande mål är två
övergripande typer. Goodman, Moed och Kuniavsky (2012 s. 332) säger att det
finns olika kategorier av frågor som enkäten kan innehålla. En av kategorierna är
frågor som undersöker målgruppens attityder, som behandlar nöjdhet, preferenser
och önskan (ibid). Då kan man undersöka om målgruppen kan använda prototypen,
vad de gillar med den och om de saknar något (ibid).
En prototyp är en modell som används för att testa teorier eller koncept (Wikberg
Nilsson, Ericson och Törlind 2015 s. 154). Ofta syftar prototyper till att du ska lära
dig mer om ditt arbete inför en fortsättning och en slutlig design (ibid). De
prototyper som användes i utprovningen är detaljerade skisser, de innehåller
detaljerade lösningar som målgruppen tog del av för att förstå och ge respons på
prototyperna (ibid s.157).
Eftersom jag fokuserade på vad målgruppen tycker om prototyperna användes en
enkät med förklarande inslag. Då kunde målgruppens åsikter om prototyperna
framgå. Enkäten hade en graderande skala för att varje prototyp sedan skulle kunna
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graderas och få en särskild poäng. På så sätt gav enkäten upphov till viss
kvantitativ data. Prototyperna lämnade också möjlighet för testpersonerna att
kommentera sina svar. För att se enkätfrågorna se bilaga 1.

2.5 Metodkritik och etiska aspekter
I både intervjuerna och utprovningarna som utfördes var personerna anonyma.
Deras namn är inte relevanta för arbetet, det enda relevanta är att de ingår i
målgruppen. Vilket är fastställt då samtliga arbetar i Scanias verkstäder runt om i
landet. Informerat samtycke har använts i metoderna som ovan nämns. Det innebär
att testpersonerna var informerade om arbetets syfte, att de kunde avbryta testet när
som helst och att deltagandet var frivilligt. Innan intervjuerna och utprovningarna
fick testpersonerna information om informerat samtycke och hur det berörde dem.
Jag använde inte ett samtyckesdokument som krävde testpersonernas
namnteckning. Detta för att samtliga personer ville var anonyma och att deras
namn inte var nödvändiga för arbetet. Därför fick jag aldrig veta deras namn,
enbart deras titel, därför kan ett samtyckesdokument anses onödigt. Jag har inte
heller nämnt på vilken specifik verkstad testpersonerna arbetar av samma
anledning som att deras namn inte nämns.
Jag valde att inte transkribera intervjuerna då varje intervju var ca 15 minuter. Det
hade tagit lång tid att utföra och dessutom har intervjuerna mindre betydelse för
mitt arbete. Intervjuerna användes för att förtydliga arbetets problematik och skapa
djupare förståelse kring hur målgruppen använder felkoderna.
I ett fortsatt arbete hade tester som undersöker hur snabbt eller korrekt
informationen mottas av målgruppen genomförts. På så sätt hade resultatet
undersökts ytterligare. Men på grund av att arbetet är begränsat och att det har varit
problematiskt att hitta personer som har tid att utföra testerna har jag inte klarat av
att undersöka den typen av tester. Prototyperna kräver förkunskaper av
mekanikerna, de måste känna till delar av systemet för att felkoderna ska kunna
vara tydliga. Men med tanke på att mekanikerna är utbildade förutsätter jag att de
kan förstå felkoden trots att de förutsätter viss kunskap. Eftersom det bara var 8
personer som genomförde utprovningen går det inte att säga att det är säkerställd
forskning. Därför går det bara att säga att utprovningen indikerar ett visst resultat.
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3. Teori
Denna del av arbetet syftar till att klargöra betydelsen av teorierna gällande
multimodalitet informerande bilder, text och bild i samverkan, gestaltlagarna och
svåra ord. Dessa teorier kommer att tas i beaktning vid skapandet av
slutgestaltningen.

3.1 Multimodalitet
I detta arbete definieras multimodalitet som hur text och bild samspelar samt vilka
funktioner de har. Enligt Holsanova (2010 s. 39) kan multimodalitet beskrivas som
fragmenterade texter som är uppbyggda av en rad olika visuella element. I
multimodala texter finns gränser mellan de visuella elementen, för att skapa
samband mellan dem och för att integrera dem med varandra används explicita
symboliska länkar (Holsanova och Nord, 2010 s. 113). Länkarna kan exempelvis
vara:
o
o
o

Metaspråkliga hänvisningar
indexikala länkar
visuella länkar.

Metaspråkliga hänvisningar beskrivs som textuella element som visar läsaren vad
den ska uppmärksamma, exempelvis ”som bilden visar”. Indexikala länkar
fungerar som samband mellan olika punkter, som fotnotssiffror eller figurnummer.
Visuella länkar är sammanbindande streck som leder till en punkt från en annan
(Holsanova och Nord 2010 s. 113). Ett annat sätt att skapa samband mellan de
visuella elementen är att markera de visuella gränserna som finns mellan elementen
(Holsanova och Nord 2010 s. 113). Det gör att läsaren tydligare ser vad som inte
hör ihop genom att gränserna blir tydligare och att läsaren ser vad som hör ihop
genom olika grupperingar (ibid).
Samband mellan de olika modaliteterna finns även innehållsligt genom att de
visuella elementen utgör delar av samma funktionella helhet för att på så sätt få ett
naturligt samband (Holsanova och Nord 2010 s. 114). Mer allmänt är de tematiska
sambanden. Det är samband som skapas via referenter. Referenterna blir tydligast
när de både omnämns och avbildas (Holsanova och Nord 2010 s. 114). Exempelvis
om texten innehåller information om ett fordon blir referenten tydligare om det
även finns en bild på fordonet som texten hänvisar till. Eriksson och Göthlund
(2012 s. 157) menar att en instruktion blir entydig om text och bild kompletterar
varandra och inte är motsägelsefulla.
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Holsanova och Nord (2010 s. 114) talar om ännu en princip för att skapa visuella
samband. Den principen handlar om att likhet markerar samband och kontrast
markerar skillnad. Det som spelar in är färgton, färgskala, färgmättnad, storlek och
komposition (ibid). Slutligen handlar allting om hur den multimodala texten
fungerar tillsammans med läsaren och kontexten (Holsanova 2010 s. 40). Björkvall
(2009 s. 86) menar även att visuella elements placering alltid har betydelse för hur
de tolkas oavsett hur de enskilda elementen ser ut.

3.2 Informerande bilder
Enligt Holsanova (2010 s. 44) kan bilder instruera till handling. Hon menar att
bilder används för att instruera, förklara, varna och för att hjälpa oss förstå (ibid).
Holsanova menar att bilder kan användas för att kommunicera över språkliga
gränser och att de underlättar igenkänning av specifika objekt (ibid). Bilder kan
användas för att ge en överblick över hela handlingsprocessen vilket är något som
texter har svårare att göra (Holsanova 2010 s. 45). Därför kan bilder vara bra att
använda för att instruera läsaren. Eriksson och Göthlund (2012 s. 192) menar att
bilder ofta kan fungera som ett komplement till texten genom att läsaren söker efter
något som de känner igen, hittar användaren det i bilden skapas en slags bekräftelse
och förståelsen för informationen ökar. Bilder påverkar oss alltid på något sätt, bara
olika mycket (ibid s. 200). Eriksson och Göthlund (ibid) säger att det är vissa
parametrar som medium, kontext och individens förkunskaper som påverkar hur
stor inverkan bilden har på oss. Därför går det inte att säga hur enskilda individer
påverkas, men genom att vara medveten om parametrarna och målgruppen går det
att kontrollera bildens inverkan till en viss grad. Melin (2011 s. 36) menar att bilder
oftast skapar en extra belastning för läsaren. Detta för att läsaren måste tolka och
bearbeta bilden på liknande sätt som de gör med en text (ibid). Det kan betyda två
saker: att det tar tid för läsaren att förstå bilden, eller att bilden ökar läsarens
intresse kring informationen (ibid). Melin säger att stiliserade bilder är informativt
mer effektiva än exempelvis detaljerade bilder, i instruerande sammanhang (ibid).
Det är på grund av att läsaren inte belastas med onödiga detaljer och på så sätt ser
läsaren enbart det som är nödvändigt (ibid). Det gör att läsaren inte måste söka
komplicerade kopplingar mellan bild och text utan att läsaren snabbare förstår
informationen (ibid).

3.3 Text och bild i samverkan
Ware (2008 s. 129) menar att bra design inte handlar om att jämföra text och bild,
utan om att förstå när du ska använda vad samt förstå deras styrkor. Text, bild och
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symboler bör användas till vad de uttrycker bäst (ibid s. 134). Ware (ibid s.133)
menar att text har en klar fördel gentemot andra visuella former för att text är det
vanligaste gemensamma system vi har för att förstå symboler och budskap. Bilder
och andra symboler följer inte samma struktur och det finns ingen bestämd mall för
hur vi ska tolka dem (ibid). Text eller talat språk bör användas till att förklara
abstrakta begrepp och steg för steg instruktioner (Ware 2008 s.131). Ware (ibid)
menar även att integrerade bilder kan hjälpa användaren att förstå, men skribenten
måste vara medveten om att det tar tid för användaren att skanna detaljer från
bilder och att det kan bli ett element som stör processen. Roland Barthes (refererad
i Björkvall 2009 s. 24-25) menar att texten och bildens relation kan förklaras
genom antingen förankring eller avbyte. Förankring innebär att texten förankrar
bildens betydelser, alltså att texten hänvisar till bilden och förklarar hur vi ska tolka
bilden för att vi ska få en korrekt uppfattning av bilden (ibid). Avbyte innebär att
text och bild kompletterar varandra genom att båda delarna innehåller viktig
information som gör att läsaren förstår helheten genom att koppla ihop de båda
elementen (ibid).
Petterson (2001 s. 62) menar att texter och bilder ska användas för att komplettera
och styrka varandra. Petterson (2001 s. 62) menar även att informativa texter kan
fungera utan bilder, men att informativa bilder aldrig fungerar utan en
kompletterande text. En bild utan en förklaring har nästan inget informationsvärde
och därför måste skribenten påpeka för läsaren vad den ska fokusera på i bilden,
hur läsaren ska tolka bilden (ibid s. 63). Om skribenten lyckas med det kan bilden
stärka textens informativa funktion och mottagaren kan enklare tolka
informationen. För att vi snabbt och enkelt kunna tolka en bild måste bilden visa
objektets typiska delar (Ware 2008 s. 121). Exempelvis bör en bild av en hund ha
fyra ben, en svans, två ögon och en nos för att vi snabbt ska kunna uppfatta att det
är en hund. Ware (ibid) menar att vi läser bilder i mönster och att vi letar efter olika
delar av objektet som kan hjälpa oss att identifiera vad bilden föreställer (ibid
s.110–111). För att användaren snabbt och enkelt ska kunna tolka en bild bör
därför linjeteckningar används (ibid). Linjeteckningar visar bildens mönster
tydligare än exempelvis ett foto. Linjeteckningen innehåller mindre detaljer och
låter användaren fokusera på de mönster som skribenten anser är viktiga (ibid).
Även Melin (2011 s. 36) menar att bilder som framhäver mönster är de mest
effektiva för att informera. Det är användbart i instruerande sammanhang för att det
inte belastar användaren på samma sätt, genom att snabbt förstå innebörden
kommer användarens minne inte att belastas mer än nödvändigt. Vilket gör att de
enklare kommer ihåg instruktionerna.
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Enligt Neisser (refererad i Groome 2010 s. 108) underlättas alltid en visuell
sökning om objektet som ska identifieras sticker ut från en avvikande bakgrund.
Det beror på att användaren alltid letar efter något de känner igen och när de hittar
objektet de känner igen finns det inget behov att bearbeta den avvikande
bakgrunden (ibid). Det kräver att användaren känner igen objektet som de ska
identifiera. Det blir applicerbart på felkoderna genom att integrera bilder med
texten, då kan mekanikerna snabbt identifiera bilden och se vad den föreställer. Det
kräver dock att mekanikern känner igen vad bilden föreställer. På så sätt underlättas
bearbetningen av informationen genom att mekanikerna tar stöd i bilden för att
tolka den övriga informationen.

3.4 Gestaltlagarna
Gestaltlagarna ingår i något som kallas för gestaltpsykologin vilket handlar om hur
vi tolkar gestaltningar genom synintryck (Melin 2011 s. 80). Gestaltpsykologin
utgår ifrån ett antal lagar som hjälper våra synintryck att gruppera gestaltningarna
till enskilda objekt (Groome m.fl. 2010 s. 52). Det finns ett flertal gestaltlagar, men
de som brukas uppfattas som centrala är:
Närhetslagen:
innebär att objekt som är nära varandra tolkas som att de hör ihop (Melin 2011
s.80).

Närhetslagen. Bild 2.

Likhetslagen:
innebär att vi parar ihop objekt efter deras likhet (ibid s.81).

Likhetslagen. Bild 3.

Slutenhetslagen:
innebär att det som bildar en helhet blir en enhet (ibid).
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Slutenhetenslag. Bild 4.

Goda kurvans lag:
innebär att vi fyller i det vi inte ser om vi kan tolka det som en form vi känner till
(ibid).

Den goda kurvans lag. Bild 5.

Gestaltlagarna är inte något som vi tänker på utan det sker automatiskt inom oss.
Som designer kan det dock vara viktigt att vara medveten om dessa för att kunna
använda dem och underlätta för användaren (Melin 2011 s. 81). Holsanova och
Nord (2010 s. 117) menar att texter och bilder som hör ihop integreras lättar om de
presenteras nära varandra. Alltså bör närhetslagen appliceras i multimodala texter
för att underlätta integreringen av visuella element. Närhetslagen innebär att vi
uppfattar objekt som är nära varandra som en grupp och därför anser vi att objekten
hör ihop (Eriksson 2009 s. 62). Eriksson (2009 s. 63) menar att du även måste
koppla tidigare erfarenheter till närhetslagen, om objekten inte har någon
gemensam nämnare kommer de inte att tolkas som en grupp oavsett hur nära
objekten är varandra.

3.5 Svåra ord
Lagerholm (2008 s. 217) menar att texter som har svåra ord går att förstå genom att
slå upp dem. Dock är det något som stör läsningen om du hela tiden måste slå upp
ords betydelse. Svåra ord används för att vi ska kunna specificera och diskutera
komplexa ämnen, då måste svåra ord förekomma för att det ska gå att hålla en så
precis nivå som möjligt (ibid s. 218). Lagerholm (ibid) menar att långa ord ofta
uppfattas som svårare då de anses vara ovanligare än kortare ord och då behöver
vår hjärna längre tid för att registrera de långa orden. Det finns olika slags svåra
ord, dels kan det vara facktermer och dels kan det vara specialistspråk (ibid). Med
vissa facktermer kan det vara så att man måste lära sig de för att det inte går att
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förklara ordet varje gång. Specialistspråk har sina fördelar genom att de är
specifika och används för att kunna diskutera på en hög och komplex nivå (ibid).
Lagerholm (ibid) menar att vi oftast försöker förstå svåra ord genom att använda
våra tidigare kunskaper. Innehåll och sammanhang är något som vi använder för att
tolka svåra ord. Genom att undersöka ifall ordet används tidigare i texten kan vi
lyckas tolka det, men om innebörden av ordet är okänt spelar det ingen roll, för då
kommer vi inte förstå det (ibid). Därför måste läsaren förstå en liten del av
innebörden för att tillsammans med sammanhanget lyckas tolka orden och förstå
det. Lyckas inte det måste användaren slå upp ordet. Ett sätt att få läsaren att förstå
svåra ord kan vara att använda tematiska bindningar (ibid).
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4. Tidigare forskning
I den här delen av arbetet undersöks tidigare forskning som berör text och bild i
samverkan. Detta för att problemet utgår från ämnena och hur de samverkar.

4.1 Text och bild
I en studie från 2014 undersöker Eitel och Scheiter hur bilder ska presenteras i
samverkan med text för att ta reda på vad som fungerar bäst för inlärning. Är det
bättre om texten eller bilderna presenteras först för läsaren? (Eitel & Scheiter 2014,
s. 154). De utgår ifrån tidigare forskning som visar att multimodalt material som
presenterar text och bild i samverkan ökar inlärningsförmågan hos användaren
jämfört med om de presenteras var för sig (Eitel & Scheiter 2014 s. 154 refererar
till Mayer 2009). För att besvara frågan analyserade de 42 studier. Hälften av
studierna har bevisat att texten bör placeras före bilden för bättre inlärning och
hälften har kommit fram till motsatsen (Eitel och Scheiter 2014 s. 154). Genom
analyserna hoppades Eitel och Scheiter (ibid) att de skulle hitta stöd för sin
hypotes: det inte är följden av bild och text som skapar bättre inlärning. Det är
bilderna och texternas funktioner tillsammans med användarens förkunskaper som
främjar lärandet (ibid).
Efter sin analys hittade Eitel och Scheiter (ibid) två komponenter som särskilt
påverkar inlärningen. Det ena är vilka förkunskaper som testpersonerna har och
den andra är vilken grad av komplexitet som information innehöll.
Eitel & Scheiter kom fram till att förståelsen ökar om bilder presenteras före texten
(2014 s. 167). De anser att det beror på att om bilden placeras före texten begränsas
användarens tolkningsutrymme (ibid). Bilden kan fungera som en mall för
användaren genom att den tydliggör delar av texten redan innan användaren har
läst den (ibid). Dock har Eitel och Scheiter kommit fram till att det finns liknande
resultat om texten presenteras först. Men då är det viktigt att texten tydligt vägleder
användaren och pekar på specifika delar av bilden för att öka förståelsen (ibid s.
169). Slutsatsen som Eitel och Scheiter (ibid s.170) kommer fram till är att det
objekt med minst komplex information ska presenteras först för att öka förståelsen
hos användaren. Då kan exempelvis en komplex text ta hjälp av en mindre
komplex bild.
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4.2 Tema-rema
Moore har skrivit en artikel där han undersöker läsligheten hos instruktioner och
teknisk information. Han undersökte hur tema och rema kan användas för att öka
läsligheten och förtydliga information (Moore 2006 s. 43). Moore (ibid) menar att i
utformningen av dagens instruktioner fokuseras det mer på layout och utformning
än på grammatik. Han menar dock att grammatiska direktiv ibland förekommer. Då
i form av att du ska börja med att skriva något som läsaren vet och sen introducera
ny information, en del i taget (ibid). Tema och rema beskriver principen bakom
tematiska bindningar. Tema beskriver vad som är känt sedan tidigare och rema
beskriver den nya informationen i meningen (Hellspong 2001 s. 30). Här är ett
exempel på en tematisk bindning ”Vi pratade om den nya grannen. Hon verkar
trevlig”. I första meningen är ”grannen” remat för att i nästa mening bli omvandlat
till temat, alltså en tematisk bindning. Genom att använda tematiska bindningar kan
användarna bearbeta texterna snabbare (Moore 2006 s. 46). På så sätt kan
instruktioner bli tydligare eftersom användaren kan ta till sig mer information.
Tema och rema bygger på språkliga bindningar och eftersom alla språk inte
använder bindningar på samma sätt har Moore fokuserat på det engelska språket.
Han påstår att de är ett av de språk som flest instruktioner är skrivet på (Moore
2006, s. 44). Han menar att många språk har tema men att det inte är centralt för
alla språk och därför går det inte att använda tematiska bindningar på samtliga
språk (ibid). Det engelska och svenska språket har grammatiska skillnader. Men
eftersom båda språken använder tematiska bindningar på liknande sätt går det att
applicera Moores forskning på denna studie som behandlar det svenska språket.
Moore (2006 s. 44–45) menar att tema är utgångspunkten i texten och att remat är
destinationen, allt däremellan är bara en resa. Användarna förväntar sig alltid att
hitta ny information i slutet av en mening och att meningen börjar med något som
de redan vet. Därför menar Moore (ibid. s. 46) att om du som skribent utgår ifrån
den strukturen blir texten mer läslig än om du inte utgår ifrån tema-rema. Det beror
helt enkelt på att användaren är van att läsa så, de är vana att se det mönstret och
därför anser Moore (ibid) att det bör utnyttjas. Moore (ibid s. 49) menar att det är
viktigt för tekniska skribenter att undersöka hur tema-rema samt
informationsstrukturen används i varje sats. Genom att vara medveten om det kan
skribenten skapa en enkel och tydlig progression för användaren (ibid s. 54). Den
tekniska skribenten ska utgå ifrån att användaren enbart vet det som förklarats
tidigare i texten, skribenten får aldrig anta att användaren vet något mer (ibid). Det
kan skapa problem för användaren och göra att de inte förstår informationen. Även
Hellspong (2001 s. 30) menar att tematiska bindningar underlättar läsningen för
användaren då det tillåter läsaren att ta till sig texten genom en steg för steg
metodik. Genom att användaren enklare kan ta till sig texten går det att öka på
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komplexiteten beroende på vilken komplexitetsnivå som texten har. Felkoder har
ofta en varierande komplexitet och då fungerar tema-rema bra då det kan appliceras
på texter med en varierande komplexitet.

4.3 Källkritik
De artiklar jag använt har jag hittat i databasen Primo genom att söka på begreppen
multimodalitet, text och bild i samverkan samt informativa bilder. I och med att
detta är ett område som det finns mycket forskning på var det inget problem att
hitta relevant forskning för detta arbete.
Jag har mestadels använt mig av forskning som nyligen publicerats. En källas ålder
kan påverka dess trovärdighet på grund av att forskning som var relevant 1990
kanske inte är lika relevant som forskning som nyligen publicerats. Därför måste
varje källa granskas och undersökas för att se om den fortfarande är relevant.
Därför har jag valt att använda mig av källor som publicerats relativt nyligen,
artikeln av Nick Moore publicerades 2006 och kan anses vara gammal i detta
sammanhang. Jag gjorde dock bedömningen att hans forskning fortfarande är
relevant då fler forskare har kommit fram till samma sak samt att den bara är 12 år
gammal, vilket inte är särskilt gammalt inom forskarvärlden. Jag hade kunnat
komplettera den källan ytterligare, men jag ansåg att det räckte med att komplettera
den med Hellspongs teorier gällande ämnet.
Denscombe (2016 s. 327) menar att man bör ställa sig vissa frågor för att
säkerställa källans validitet. Är det ett välkänt förlag som står bakom boken? Finns
det flera upplagor av boken? Genom att svara på dessa frågor går det att få en insikt
om källan går att lita på eller inte. Det är givetvis ingen garanti, men det ger en
förståelse för källan. De källor jag använt har välkända förlag vilket visar att
böckerna håller en viss akademisk kvalitet (ibid). De flesta böckerna jag använt
mig av är den första upplagan, men med tanke på att det är kända förlag som gett ut
böckerna och kända författare som skrivit böckerna kan de anses vara validerade.
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5. Resultat
Denna del av arbetet syftar till att sammanfatta och redogöra resultatet
av metoderna samt sammanfatta kapitlen teori och tidigare forskning.

5.1 Intervju
Utifrån intervjun med mekanikerna visade det sig att de tycker att felkoderna
fungerade som de skulle, men det fanns punkter där felkoderna kunde förbättras.
De tog upp att det var problematiskt att förstå vilka komponenter som menade då
det är svårt att komma ihåg vilka komponenter som är vilka, då måste de undersöka
vilka komponenterna är.
”Det finns så många olika komponenter så det går oftast inte att veta vart felet
är”.

Därför borde informationen gällande komponenterna förtydligas. Det framkom
även att det var vanligt att mekanikerna frågade en kollega om en felkod var för
otydlig för att kunna lösa problemet. Mekanikerna ansåg även att felkoderna ibland
innehöll för lite information och att de var för ospecifika, att de förutsåg att
mekanikerna hade kunskap som de inte har.
”En del felkoder är för korta, de innehåller inte tillräckligt med information för
att vi ska kunna förstå dem”.

Mekanikerna trodde även att deras arbetsprocess skulle kunna förkortas och
effektiviseras om det fanns mer och tydligare information.

5.2 Funktionell analys
I detta arbete användes textanalysen i en förstudie av arbetet för att fokusera
problembeskrivningen. Genom att analysera det befintliga materialet visades vilka
problem som finns med texten.
Jag har jämfört och analyserat tre olika felkoder med en funktionell textanalys för
att fokusera frågeställningen och problembeskrivningen. Jag är medveten om att
det finns flera olika analysmodeller som skulle passa mitt syfte, men Hellspongs
analyser har använts under utbildningen och de är omfattande. Därför anser jag att
de kan användas för mitt syfte.
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Jag är medveten om att mina jämförelser skulle blir mer exakta om fler analyser
genomförts. Men samtliga felkoder är skrivna på samma sätt, de har samma
disposition och stil. Det som skiljer dem åt är, längden, ämne och viss terminologi.
Därför analyserade jag enbart tre felkoder. Det räckte för att hitta gemensamma
nämnare för språk, stil och ton.

5.2.1 Analys 1
Felkod 1 används av mekaniker i en verkstad när de ska laga ett fordon eller ge
fordonet service. Med tanke på att den används vid en tydlig situation är texten
utformad för att passa in där den ska användas. Texten följer en tydlig progression
då den inleds med en beskrivning, följs av en orsak, sedan en förklaring om vad
som indikerar att det är fel följt av en eller flera åtgärder. Med tanke på
progressionen har varje del av texten ett tydligt syfte. Textens del som förklarar
indikationen tar dock mycket plats och är längre än övriga delar. Textens har en
instruerande stil som är kortfattad och koncis. Texten använder sig av passiva verb
som, ”upptäckt” och ”rapporterat” tillsammans med aktiva som, ”byt” och ”kör”.
Texten ställer höga krav på läsaren då den använder termer som, ”Elmaskin M33”,
det innebär att läsaren måste känna till vad det är för att de ska kunna fullfölja
textens uppmaning. Texten skulle kunna kortas ner ytterligare för att konkretisera
innehållet ytterligare och på så sätt göra det enklare för användaren att följa
uppmaningarna.

Felkod som analyserats. Bild 6.
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5.2.2 Analys 2
Felkod 2 används i samma kontext och situationer som analys 1. Texten är
disponerad som analys 1 och följer en liknande progression. Texten har en
instruerande ton och är kortfattad. Textens del som förklarar indikation är bara en
mening samtidigt som delen åtgärd är längre och får mer fokus. Detta antyder att
den delen är viktigare då det är den delen som uppmanar läsaren till att utföra
själva reparationen. Texten har aktiva verb som, ”kontrollera” och ”tolkar”. Vissa
termer blir svårtolkade som, ”Strömställaren (s237)”. För att få reda på vad termen
innebär måste användaren aktivt gå in och söka efter ”s237” för att veta vilken
exakt strömställare som ska kontrolleras, det kan finnas flera strömställare i samma
fordon. De har dock unika komponentnummer.

Felkod som analyserats. Bild 7.

5.2.3 Analys 3
Felkod 3 används i samma kontext och situationer som analys 1. Texten har en
instruerande ton som uppmanar till handling. Texten innehåller många långa ord,
exempelvis ”manöverbrytaren”, ”anslutningsfordon” och ”hybridsystem”.
Hellspong (2001 s. 27) menar att texten som innehåller många långa ord, fler än sju
bokstäver, ofta är innehållstäta och att de har ett fokuserat innehåll. Det är tydligt
att denna text har ett fokuserat innehåll, förmodligen för att användarna måste få
informationen snabbt och enkelt för att kunna förstå vad hen ska göra. Det som
motsäger det är att vissa termer kräver stor förkunskap av användaren för att hen
ska förstå. Exempelvis är ”framdrivningsbatteri E83” en term som används och
som kan anses vara svår att begripa, då det finns flera olika framdrivningsbatterier.
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Hybridfordon har ofta flera framdrivningsbatterier och därför måste användaren
själv leta reda på vilket batteri det handlar om, något som tar tid och försvårar
processen.

Felkod som analyserats. Bild 8.

Sammanfattningsvis är alla felkoder lika varandra, de är skrivna på samma sätt, har
samma stil och liknande problem. Texterna är kortfattade och har ett precist
innehåll som hela tiden uppmanar till handling. Texternas disposition följer samma
tydliga progression för att användaren ska kunna utföra uppmaningarna i en steg
för steg instruktion. Texterna kräver stor förkunskap hos användarna, det är dock
logiskt då inte vem som helst arbetar i en Scaniaverkstad utan de är utbildade och
har förkunskaper. Det finns dock tusentals olika komponentkoder vilket gör att i
princip ingen kan komma ihåg alla, utan mekanikerna blir tvungna att slå upp
komponentkodens betydelse. Därför blir det problematiskt när vissa av dessa
komponentkoder används i texten för att beskriva ett verktyg eller en del av
fordonet. Lagerholm (2008 s. 217) menar att svåra ord alltid går att slå upp för att
få reda på vad det betyder, men samtidigt stör det läsningen och
uppfattningsförmågan hos användaren om hen måste stanna upp i läsningen och
leta reda på ordets betydelse. Liksom komponentkoden stör mekanikerns arbete när
de måste leta efter dess exakta betydelse för att fortsätta med sitt arbete.
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5.3 Utprovning
Utprovningen gick ut på att visa prototyperna för 8 mekaniker för att de sedan fick
svara på varsin enkät som handlade om vad de ansåg gällande prototypernas
tydlighet. Enkäten undersökte vad mekanikerna ansåg om prototyperna, hur
informationen fungerade i den givna kontexten testades alltså inte

5.3.1 Prototyper
Prototyperna utgick ifrån en befintlig felkod där informationen hämtades. Texten
skrevs om och befintliga bilder från Scania användes, prototyperna innehåller även
symboliska länkar. Bilderna som används i prototyperna är linjeteckningar som
tydligt visar vad de ska föreställa. Bilderna innehåller små färgfält, dessa fält
markerar de kablar och slangar som sitter fast i objekten, alltså markerar de
skillnad för att de inte är en del av objektet eller av säkerhetsskäl. Alla prototyper
grundar sig i teorier och tidigare forskning inom teknikinformation och
multimodalitet. Med tanke på att utprovningen inte var särskilt omfattande går det
inte att säga att det är säkerställd forskning utan resultatet ger mer av en indikation
av vad som blir tydligast.
Prototyp 1 har bilderna placerade högst upp innan texten. På
så sätt kan användaren ta stöd i bilden och använda den för
att tolka informationen i texten. Texten använder sig av
tematiska bindningar, exempelvis ” Fel i momentstyrningen
gällande elmaskin M33 (se bild 1). Elmaskinen följer inte
det begärda momentet från växelriktaren (se bild 2)”. Här
introduceras ”elmaskin” i första meningen och i nästa
mening blir ”elmaskin” temat. Texten använder sig av
metaspråkliga hänvisningar för att hänvisa till bilden. Det
ser vi i exemplet ovan i form av (se bild 1) och (se bild 2).
Dessa hänvisningar ska förenkla integrationen mellan de
visuella elementen. Bilderna har bildtexter som berättar vad
den föreställer samt att den innehåller samma metaspråklig
hänvisning som finns i texten för att tydliggöra
hänvisningen.

Bild 9.
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Prototyp 2 innehåller inte tematiska bindningar i samma
utsträckning som prototyp 1. Då får inte användaren samma
ingång i texten som om tematiska bindningar använts. Denna
text har få tematiska bindningar för att utprovningen ska
kunna visa om felkoderna borde använda sig av tematiska
bindningar eller inte. Exempel på detta är: ”Upptäckt fel i
1
momentstyrningen av elmaskin M33 . Rapporterat
2
elmaskinsmoment från växelriktaren följer inte begärt
moment.”. Exemplet visar även hur texten använder
indexikala länkar i form av fotnoter för att integrera bilderna
med texten. Bilderna är placerad längst ner på sidan för att
undersöka om informationen blir tydligare ifall texten
kommer före bilderna.

Bild 10.

Prototyp 3 använder sig av tematiska bindningar i texten men
saknar språkliga hänvisningar mellan text och bild. Prototypen
har dock visuella hänvisningar i form av svarta pilar. Pilarna
hänvisar från termerna ”elmaskin” och ”växelriktaren” till
bilderna som visar en elmaskin och en växelriktare. Tanken är
då att pilarna ska underlätta samspelet mellan texten och
bilderna. Bilderna används två gånger i prototypen och är
integrerad med texten för att undersöka om det förtydligar
informationen.
För att se prototyperna i full storlek se bilaga 2.

5.3.2 Enkät
Bild 11.
8 mekaniker svarade på enkäten, de svarade enskilt och efteråt
diskuterades resultatet med testpersonen. Enkäten visade att samtliga prototyper
fick höga resultat vilket indikerar att mekanikerna generellt anser att text och bild i
samspel förtydligar felkoder. Det visade sig att prototyp 2 fick lägst poäng
(152/200), prototyp 3 fick näst högst poäng (168/200) och prototyp 1 fick högst
poäng (173/200). Det indikerar att prototyp 1 är den som fungerar bäst gällande
text och bild i samverkan.

Mekanikerna ansåg att bilderna var tydligast i prototyp 1, där bilderna var placerad
före texten. I prototyp 1 fungerade bilden som en mall som texten kunde ta stöd i
för att tolka informationen. Prototyp 2 fick lägst resultat gällande bilden, där var
bilden placerad längst ner efter texten, då var tanken att läsaren skulle ta stöd i
texten för att förstå bilden. Men enligt resultatet verkade det fungera sämst, det kan
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bero på att texten har en högre grad av komplexitet än vad bilden har, därför blir
tolkningen överflödig och bilden stör mer än vad den hjälper. Prototyp 3 fick högst
poäng gällande de symboliska länkarna. Prototyp 3 använde sig av pilar som
hänvisade mellan texten och bilderna, det är en visuell länk. Även prototyp 1 fick
höga poäng och den använde sig av metaspråkliga hänvisningar. Då kan vi utesluta
de indexikala länkarna som prototyp 2 använde i form av fotnoter. Gällande
samspelet mellan text och bild fick prototyp 1 högst poäng, vilket indikerar att
bilder går att applicera på en del olika sätt, men att de symboliska länkarna stör
samspelet i prototyp 2 och 3 mer än i prototyp 1. Prototyp 1 och 3 fick samma
poäng gällande dess tydlighet, vilket indikerar att helheten i dessa prototyper
fungerade bättre än i prototyp 2. Då räknas bildernas placering, de symboliska
länkarna och textens tydlighet in. Prototyp 1 och 3 har tematiska bindningar vilket
prototyp 2 inte har, resultatet indikerar alltså att tematiska bindningar är att föredra
gällande felkodstexter. Samtliga prototyper fick höga poäng gällande dess
enkelhet, vilket åter indikerar att bilderna generellt sett förtydligar informationen
som finns i felkoderna.
Enkätresultatet indikerar att bilder generellt hjälper till att förtydliga informationen
i felkoderna. Men felkodens komposition, de symboliska länkarna och textens
utformning är saker som påverkar hur väl informationen tolkas. Prototyp 1
fungerade bäst generellt, men det visade sig att visuella länkar fungerade bäst för
att hänvisa mellan text och bild.
Prototyper

Bild

Hänvisning

Samspel

Tydlighet

Enkel

Totalt

Prototyp 1

36/40

33/40

36/40

33/40

35/40

173/200

Prototyp 2

27/40

29/40

33/40

29/40

34/40

152/200

Prototyp 3

32/40

35/40

33/40

33/40

35/40

168/200

5.3.3 Övriga kommentarer
I slutet av enkäten fanns en punkt där testpersonerna fick kommentera sina svar och
reflektera fritt kring prototyperna. Den generella slutsatsen från kommentarerna var
att bilder förtydligar informationen. Jag fick kommentarerna om att texterna som
hänvisar till bilderna i prototyp 1 underlättar förståelsen för informationen. Samma
person sa dock att även pilarna förtydligade informationen i felkoden, men
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personen var osäker om det skulle fungera att använda båda länkarna i samma text,
risken är att det stör samspelet och gör mer skada än vad det hjälper.
Flera personer kommenterade att de gillade prototyp 1 bäst. I de flesta fall berodde
det på att de ansåg att bilderna och hänvisningarna fungerade bra ihop samt att
textens tematiska bindningar underlättar förståelsen av texten. Men i ett fall ansåg
personen att prototyp 1 var bäst men att det fanns för lite förklarande text. I och
med att det bara var en person som tog upp den problematiken kan det bero på
personens förkunskaper eller förmågan att förstå och tolka information. Det är dock
en viktig aspekt att ha i beaktning. Moore (2006 s. 54) menar att vi inte ska ta
någon kunskap för given utan förklara allt. Jag argumenterar för att jag kan ta viss
kunskap för given i detta arbete beroende på att målgruppen har förkunskap inom
ämnet. Det är dock problematiskt och något som måste reflekteras kring när
felkoder skapas så att informationen som används blir tillräcklig.

5.4 Teorier och forskning
Multimodalitet är när olika fragment interagerar med varandra. En modalitet kan
exempelvis vara text, bild, ljud eller film. För att integrera dessa med varandra
används symboliska länkar. Länkarna används för att koppla samman exempelvis
text och bild och finns för att tydliggöra att modaliteterna samverkar med varandra.
Det kan med fördel användas i instruktionstexter för att underlätta bearbetningen av
inläsningen av text och bild. Genom att de symboliska länkarna hänvisar mellan
texterna och bilderna. Holsanova och Nord (2010 s. 114) tar även upp att tematiska
bindningar med fördel kan användas för att förtydliga information. Bilder tar tid för
läsaren att skanna och måste användas rätt för att de ska fungera. Bilder används
ofta som ett komplement till text. Till instruerande texter passar bilder med
linjeteckningar bäst för att de innehåller få detaljer och får användaren att fokusera
på de viktiga detaljerna. Genom linjeteckningar kan användaren snabbare tolka
informationen genom att förstå sambandet mellan texten och bilden. Text bör
användas för att förklara abstrakta begrepp och steg för steg instruktioner, men i
vissa fall kan bilder hjälpa texter i de sammanhangen. En bild utan text har nästan
inget informationsvärde, därför är det skribentens jobb att förklara för användaren
vad de ska använda bilden till. Det kan skribenten göra genom att exempelvis
använda symboliska länkar. Instruerande texter och bilder måste förmedla ett
tydligt mönster för användaren. Förstår användaren mönstret kommer det inte att
vara några problem för hen att förstå instruktionen. Bilder bör inte alltid placeras
före texten, utan den del med minst komplex information ska placeras först för att
förklara den mer komplexa informationen.
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I instruktionstexter bör skribenten använda sig av tematiska bindningar. Genom att
börja varje mening med något som är känt för läsaren, och avsluta meningen med
ny information minskar den kognitiva belastningen för läsaren eftersom vi är vana
att läsa på det viset. Det är ett mönster vi känner igen och därför letar vi efter ny
information i slutet av meningen. Det är även viktigt att skribenten inte tar någon
kunskap för givet och förklarar all information för läsaren. Detta för att underlätta
läsbarheten för användaren.
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6. Gestaltning
I denna del av arbetet diskuteras den slutgiltiga gestaltningen av arbetet. Här
förklaras designprocessen och designvalen motiveras utifrån teorier och metoder.

6.1 Designprocess
Designprocessen under detta arbete började med att definiera det faktiska
problemet och dess kontext. Genom analyser och intervjuer definierades
målgruppen, utifrån det utformades sedan den faktiska problembeskrivningen.
Efter det definierades vilka teorier och metoder som var relevanta för det fortsatta
arbetet och utifrån dem skapades tre olika prototyper som sedan testades på
målgruppen i form av en utprovning. Prototyperna innehöll olika typer av
multimodala hänvisningar, olika textuella inslag samt att prototypernas
komposition var olika. Utifrån resultatet på utprovningen och teorierna kunde
sedan en slutgestaltning skapas. Slutgestaltningen var inget som testades på
målgruppen, det är något som kan ske i ett fortsatt arbete. Under hela processen
itererade jag mellan de olika stegen för att få full förståelse för arbetet och få ut det
bästa från varje steg.

Min designprocess. Bild 12.
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6.2 Informationsurval
Gestaltningen utgår ifrån befintliga felkoder där texten har skrivits om där
tematiska bindningar används och svåra ord har förklarats eller skrivits om.
Informationen är kortfattad, koncis och berättar det viktigaste för användaren. De
tematiska bindningarna fokuserar främst på komponentkoderna
som finns i texten. Enligt intervjuerna är komponentkoderna något
som användarna har problem att förstå. Därför fokuserar texten på
att introducera dem tillsammans med tidigare kända ämnen genom
en tematisk progression som ska underlätta tolkningen av
informationen. Utprovningen visade även att texterna som använde
tematiska bindningar blir tydligare än de som inte gjorde det.
Bilderna som används är befintliga bilder från Scania och används
i andra sammanhang än felkoder. Scanias bilder ska ha samma
Bild som används i
bildspråk och de ska vara lätta att tolka. Istället för att gestalta
gestaltningen Bild 13.
egna bilder använde jag de befintliga, dels för att spara tid men
även för att Scanias bilder fungerar väl för ändamålet.
Ware (2008 s. 110–111) i enighet Melin (2011 s. 36)
menar att bilder som framhäver mönster är effektiva i
instruerande sammanhang på grund av att det inte
belastar användaren på samma sätt som mer detaljrika
bilder (ibid). Genom att användaren snabbt förstår
innebörden kommer inte minnet belastas mer än
nödvändigt. Vilket gör att de enklare kommer ihåg
instruktionerna.
Larsson (2014 s. 209) menar att det går att mäta en text
begriplighet genom att undersöka dess läsbarhetsindex.
Det är något som delvis har kritiserats och det bör
därför inte tolkas som ett entydigt resultat av en text,
men det kan fungera som en fingervisning. Texterna
som användes i utprovningen hade olika resultat, men
det visade sig att texten med tematiska bindningar var
enklare att förstå än den utan. Texten som användes i
gestaltningen är skriven med tematiska bindningar och
fick ett resultat på 44 poäng, vilket innebär att den
klassificeras som en medelsvår text. Vilket inte är
särskilt märkligt då det är en facktext med gott om
facktermer.

Slutgiltig gestaltning Bild 14.
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6.3

Disposition

Gestaltningen utgår ifrån en liknande disposition som prototyp 1, på grund av
resultatet från utprovningen. Utifrån Eitel och Scheiters (2014) forskning gällande i
vilken ordning som text och bild ska presenteras har jag skapat en gestaltning där
bilderna presenteras före texten. Eitel och Scheiter (2014 s. 170) drar slutsatsen att
det element som har minst komplex information ska presenteras först. På så sätt
kan det mer komplexa elementet ta stöd i det mindre komplexa elementet för att
underlätta tolkningen av informationen. Gällande felkoderna så blir nästan alltid
bilden mer av ett komplement till texten, det vill säga att den inte är lika komplex
som texten. Texten fungerar som ett huvudelement och förmedlar informationen
till användaren, bildens uppgift blir såvida att fungera som ett komplement genom
att hjälpa användaren att tolka informationen i texten. Utifrån forskningen samt
resultatet från utprovningen har jag därför placerat bilderna före texten för att
kunna applicera teorierna som nämnts ovan.
Genom att presentera bilderna före texten underlättas även den visuella sökningen
för mekanikern. Det beror på att en visuell sökning alltid underlättas om objektet
som ska identifieras sticker ut från bakgrunden (Neisser refererad i Groome 2010 s.
108). Det beror på att användaren letar efter något de känner igen. På så sätt går det
att applicerbara teorin på felkoderna genom att integrera bilder med texten, då kan
mekanikerna snabbt identifiera bilden och förstå vad den föreställer. Det kräver
dock att mekanikern känner igen vad bilden föreställer. Genom att de båda
teorierna används samtidigt underlättas bearbetningen av informationen genom att
mekanikerna analyserar bilden och sedan tar de stöd i den ör att tolka texten.

6.4 Format
Felkodens format är ingenting som jag har valt utan den är fastställd utifrån
programvarans gränssnitt och ser likadan ut på alla Scaniaverkstäder. Formatet är
A4 på grund av att det är en storlek som liknar det gränssnitt som felkoderna visas
i. Felkoden går att skriva ut men det är ovanligt då mekanikerna oftast läser
felkoderna på skärm.

6.5 Text
Utifrån slutsatserna som Moore (2006) drar gällande att tematiska bindningar
underlättar läsningen samt resultatet från utprovningen har jag baserat texten på
tematiska bindningar. Moore (2006 s. 46) och Hellspong (2001 s. 30) menar att
tematiska bindningar ökar läsligheten eftersom läsaren är van att leta ny
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information i slutet av varje mening. I texten har jag försökt implementera detta
genom att föra in ny information i slutet. Exempelvis använder sig texten av
tematiska bindningar på följande sätt: ”Styrenheten tolkar signaler som orimliga
från strömställaren (se bild 1). Strömställaren (se bild 1) har ett mekaniskt fel.” Här
blir termen ”strömställaren” remat i första meningen för att i nästa mening bli
temat, alltså en tematisk bindning.
Moore (2006 s. 54) menar även att skribenten aldrig ska anta någon kunskap hos
användaren. Min text antar viss kunskap, men det beror på att målgruppen är
utbildad och besitter kunskap, på så sätt blir texten ett slags specialistspråk som
används för att diskutera på en högre och mer komplex nivå (Lagerholm 2008 s.
218). Det är nödvändigt i texten för att den inte ska bli för lång och för att
informationen måste vara precis. Exempelvis blir termerna, ”momentstyrning”,
”motorvarvtal” och ”styrenhet”, termer som användarna måste förstå för att de ska
kunna tolka informationen i felkoderna.
För att integrera de visuella elementen används visuella länkar. Holsanova och
Nord (2010 s.113) menar att det alltid finns gränser mellan visuella element i
multimodala texter och att visuella länkar fördelaktigt kan användas för att
integrera elementen. Holsanova och Nord (2010 s.113) säger att det finns tre olika
typer av länkar, metaspråkliga hänvisningar, indexikala länkar och visuella länkar.
Utifrån resultatet från utprovningen använder texten sig av metaspråkliga
hänvisningar. Prototyp 3 fick högst poäng gällande frågan om vilken hänvisningen
som fungerade bäst, dock fick även prototyp 1 höga poäng. Prototyp 3 använde sig
av visuella länkar i form av pilar och prototyp 1 av metaspråkliga hänvisningar i
form av texten ”se bild 1”. Prototyp 3 fick dock sämst betyg gällande hur samspelet
fungerade helhetsmässigt, prototyp 1 fick högst betyg i den kategorin. Utifrån de
resultatet valda jag att använda de metaspråkliga hänvisningarna. Mestadels för att
de inte stör den övriga kompositionen lika mycket som de visuella länkarna gjorde.
Man hade kunnat använda både visuella länkar och metaspråkliga hänvisningar,
men det är något jag inte gjort av samma anledning som nämnts ovan.

38

7. Slutsats
Utifrån resultatet av den funktionella analysen och intervjuerna med målgruppen
framgår det att felkoderna som används är välskrivna men att det finns
förbättringspotential. Det som framkom är att de komponentkoder som används är
otydliga och det är problematiskt att förstå vad det betyder. Mekanikerna ansåg att
det inte går att veta vart felet på fordonet är på grund av att komponentkoden är
otydlig. I en intervju sa en mekaniker följande:
”Det finns så många olika komponenter så det går oftast inte att veta vart felet är”.
Felkoderna saknar bilder helt, vilket ger upphov till att förtydliga felkoderna
genom att använda text och bild i samspel. Den funktionella analysen syftade till
att undersöka vad som kunde vara problematiskt gällande de befintliga felkoderna.
Slutsatsen från analysen liknade den från intervjuerna, texterna är korta, koncisa
och innehåller viktig information. Det som stör läsningen och det som komplicerar
informationen är komponentkoderna samt att en del information skulle behöva
förtydligas. Exempelvis ”Kontrollera om strömställaren (S237) har mekaniska fel.
Kontrollera signal från strömställaren.” Här används ”Strömställaren (S237)” i
första meningen, vilket blir otydligt då det finns flera strömställare på ett fordon.
Det blir ännu otydligare i nästa mening då enbart ”strömställaren” används, menas
samma strömställare eller är det en annan?
Utifrån teorierna och utprovningen kunde jag dra slutsatsen om att bilder
underlättar tolkningen av informationen, samt att bilder kan öka förståelsen för
informationen (Eitel och Scheiter 2014 s. 170). Det visade sig att det finns tre olika
delar som underlättar samspelet mellan text och bild samt som ökar förståelsen hos
målgruppen:
o
o
o

Bildens komposition.
Tematiska bindningar.
Metaspråkliga hänvisningar.

Detta är de viktigaste delarna för att felkodernas information ska förtydligas genom
att text och bild samverkar. Bildens komposition påverkar läsningen av den övriga
informationen och därför är det viktigt att bilden placeras på rätt plats. Utifrån Eitel
och Scheiters (2014) forskning samt resultatet av utprovningen kan slutsatsen dras
att bilden ska placeras före texten om den innehåller mindre komplex information
än texten. På så sätt fungerar bilden som ett stöd för den övriga informationen.
Tematiska bindningar underlättar bearbetning av ny information genom att införa
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en struktur som vi är vana att se. Resultatet på utprovningen visade att även
målgruppen föredrog tematiska bindningar, liksom Moore (2006) kom fram till i
sin studie. För att text och bild ska kunna samverka måste de integreras med
varandra (Holsanova och Nord, 2010 s. 113). Utprovningen visade att visuella
länkar fungerade bäst, men samtidigt störde de samspelet mellan text och bild.
Metaspråkliga hänvisningar fick högst resultat gällande samspelet mellan text och
bild och näst bäst gällande frågan om vilka hänvisningar som fungerade bäst.
Därför kan slutsatsen dras att metaspråkliga hänvisningar fungerar bättre utifrån de
givna förutsättningarna som finns i felkoderna för att information ska förtydligas.
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8. Diskussion
Arbetets frågeställning:
”Hur kan felkoder förtydligas genom att använda text och bild i samverkan?”
Utifrån teorier och utprovningen som genomfördes visade det sig att det finns tre
parametrar som är avgörande för att text och bild i samverkan ska kunna förtydliga
informationen i felkoder. Texten bör använda tematiska bindningar för att förenkla
läsningen av informationen. Metaspråkliga hänvisningar är viktiga för att bilden
ska integreras med texten och för att de på så sätt ska stödja varandra. Bildens
placering är avgörande då den antingen kan förtydliga texten eller störa läsligheten.
Genom att placera bilden före texten tar texten stöd i bilden och kan då förklara
abstrakta begrepp genom att visualisera det för läsaren.
Utprovningen visade att både tematiska bindningar bör användas och att bilder bör
placeras före texten. Det visade sig att visuella länkar är tydligast för att integrera
bild och text, men det visade sig även att de visuella länkarna störde samspelet
mellan text och bild mest av alla prototyper. Utifrån det drogs slutsatsen att
metaspråkliga hänvisningar borde användas istället, den fick höga poäng både
gällande hänvisning och samspel. Jag valde att använda visuella länkar i form av
pilar, men det går inte att säga att det är det optimala. I ett fortsatt arbete hade man
kunnat undersöka hur visuella länkar ska utformas för att de inte ska störa
samspelet mellan text och bild.
De bilder som användes i prototyperna innehöll tydligt mindre komplex
information än vad texten gjorde. Men i andra fall kan det vara tvärtom och i
sådana fall ska bilden placeras efter texten. Utifrån det går det att säga att det
behövs en bildanalys i samband med skapandet av felkoderna för att avgöra vilken
del som har mest samt minst komplex information och på så sätt bestämma
felkodens komposition.
Slutgestaltningen består av två felkoder som innehåller relativt få tecken i relation
mot den information de ska förmedla. Det beror på att informationen som
felkoderna innehåller ska vara koncis och informationstät. Det grundar sig i att
skribenterna som skriver felkoderna kan anta viss kunskap hos mekanikerna samt
att felkoderna innehåller ett visst specialspråk. Lagerholm (2008 s. 218) menar att
specialistspråk används för att diskutera på en hög och komplex nivå. Vilket det
går att hävda att informationen i felkoderna är.
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I och med att den slutgiltiga gestaltningen inte testats går det inte att fastställa att
gestaltningen fungerar. Det går däremot att säga utprovningar och teorier indikerar
att den fungerar utifrån den givna kontexten.
Det finns givetvis förbättringar att göra i nuvarande felkoder, som redovisats ovan,
men med det sagt är det möjligt att text och bild inte är det bästa sättet att
presentera felkoderna. I ett fortsatt arbete hade man kunnat undersöka ifall andra
medier förmedlar informationen på ett bättre sätt, medier som film, audiella medier
eller kanske virtuell reality? Att undersöka det är ett större arbete och något som
ligger för framtiden. Men det är även möjligt att text och bild i samverkan är det
ultimata mediet för att presentera informationen i felkoderna. Detta arbete har visat
hur det är möjligt och hur Scania kan presentera sina felkoder för målgruppen för
att förtydliga informationen i felkoderna.
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