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Abstract 
This report concerns a thesis of 15 credits for the Bachelor programme industrial 
design engineering, targeting product development, at Luleå University of 
Technology.   
 
The work was created in collaboration with the client Dafo Brand AB with the goal 
to create language independent safety labels for their fire supression system, something 
requested by their clients. Dafos labels has always been primarily text-based, but with 
exports around the world, both for them and their customers, the administration work 
would make it easier with less different language labels. The desire was to create 
uniform decals that are user-friendly, especially for the end user; the vehicle driver, 
whom need to understand the labels regardless of language. 
 
To create these stickers a design process have been used, where phases like pre-study, 
theory research, creative methods and concept development has been completed in 
order to develop the concept into a useful product. The phases has included, among 
other things, questionnaires, interviews, market research and creative methods to take 
out three concept which has then been examined in usability testing to see which 
conecpts were the best for the final conecpt.  
 
The result was a total of 12 labels with symbols for the fire supression system. The 

symbols are primarly selected on the basis of the market survey, international standards 
and the survey responses from the vehicle drivers. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

KEYWORDS: Industrial design engineering, product developement, graphic design, 
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Sammanfattning 
Denna rapport beskriver ett examensarbete på 15 högskolepoäng för 
högskoleingenjörsprogrammet teknisk design, inriktning produktutveckling, vid 
Luleå tekniska universitet. 
 
Arbetet skapades i samarbete med uppdragsgivaren Dafo Brand AB med målet att 
skapa språkoberoende säkerhetsdekaler för deras släcksystem, något som deras kunder 
efterfrågat på grund av administrationen med flera uppsättningar språkdekaler. Dafo 
har alltid haft främst textbaserade dekaler, men med exporter världen över, både för 
dem och deras kunder, skulle administrationsarbetet underlättas med färre artiklar. 
Önskemålen var att skapa enhetliga dekaler som är användarvänliga för 
slutanvändaren; fordonsföraren, som bör förstå dekalerna oavsett språk. 
 
För att skapa dessa dekaler har en designprocess använts där faser som förstudie, 
teorifördjupning, idéarbete och konceptutveckling genomgåtts för att utveckla 
konceptet till en användbar produkt. Fasernas tillvägagångsätt har innehållit bland 
annat enkäter, intervjuer, marknadsundersökning och kreativa metoder för att ta ut 
tre finalkoncept som sedan prövats i användartester för att ta ut det slutgiltiga 
konceptet.  
 
Resultatet blev totalt 12 dekaler med symboler för släcksystemet. Symbolerna är 

främst uttagna utifrån marknadsundersökningen, internationella standarder och 
enkätsvar från fordonsförare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NYCKELORD:  Teknisk design, produktutveckling, grafisk design, semiotik, 

designprinciper, brandsäkerhet, släcksystem. 
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1 Introduktion 
Rapportens fokus är ett projekt som utförts för Dafo Brand AB som en 
kandidatexamen inom Teknisk design vid Luleå tekniska universitet. Arbetet omfattar 
20 veckors halvtidsarbete motsvarande 15 högskolepoäng. 
Dafo Brand AB utvecklar släcksystem som integreras i fordon. Systemen säljs till stora 
fordonsföretag världen över och består idag av säkerhetsinformation som framförallt 
förmedlas via textbaserade dekaler. Kunderna, som monterar in systemen på 

montagelinan, vill underlätta administrationen och efterfrågar språkoberoende dekaler 
av Dafo. Projektets utmaning blir att utveckla en grupp enhetliga dekaler som kan 
underlätta för kunderna och förstås av fordonets förare oavsett språkfärdigheter.  
 

1.1  BAKGRUND 
Dafo Brand AB, även kallat Dafo, är ett svenskt företag som startade 1919 och är idag 
en av branschens ledande brandskyddsföretag. Huvudkontoret är placerat i Tyresö 
men har även återförsäljare och kunder runt om i hela världen. En av företagets 
inriktningar är ett släcksystem för fordon med ett unikt släckmedel kallat Forrex. 
Systemet installeras i motor- och hydraulikrum för att förhindra att allvarliga 
konsekvenser för miljö- och personskador sker vid en brand. De bolag som försäkrar 
dessa miljöer rekommenderar Dafos system till sina kunder för att minska 
brandpåverkan. 

  
Dafo har sålt mer än 120 000 släcksystem till ledande tillverkare som Volvo, Atlas 
Copco (nu Epiroc), CAT, MAN med flera. Många av kunderna, OEM-tillverkarna 
(Original Equipment Manufacturer), är stora svenska industrier som säljer sina 
maskiner internationellt. Dessa kunders egna dekaler innehåller i stort sett enbart 
symboler för att underlätta administrationen istället för att ha flera språkuppsättningar 
i produktionen. Nu efterfrågas därför Forrexdekaler som är språkoberoende eftersom 
kunderna själva applicerar släcksystemets dekaler på montagelinan. 
  
Fram till nyligen har Dafo endast använt textbaserad information på dekalerna vilket 
resulterat i en mängd olika språkuppsättningar. Några symboler har tagits fram men 
man är osäker på om de ger rätt information till de olika användarna, speciellt 
fordonsföraren som behöver korrekt information vid en nödsituation. De vill nu se 
över befintliga symboler och utveckla nya dekaler med enbart symboler. 
 

1.2 INTRESSENTER 
Intressenterna för arbetet är främst uppdragsgivaren Dafo Brand AB, deras kunder och 
den slutgiltiga användaren fordonsföraren, som också blir prioriterad målgrupp i 
arbetet. Installatörer och servicetekniker placerar dekalerna, och även om de har 
manualer så kanske information på dekalerna kan underlätta. Eftersom släcksystemet 
är utvecklat efter försäkringsbolagens krav så är både försäkringsbolagen och samhället 
i övrigt en grupp intressenter som kan påverkas stort av en brand. 
  



2 

 

1.3  SYFTE OCH MÅL 
Syftet med projektet är att förenkla hanteringen av dekaler för kundernas 
produktioner genom att ersätta flera uppsättningar av språkdekaler med en 
uppsättning symboldekaler. Förutom kundernas önskemål förväntas även 
utvecklingsarbetet ta hänsyn och bidra till tydligare säkerhetskommunikation för 
slutanvändaren; fordonsföraren. Projektet har även i syfte att undersöka de nuvarande 
symbolernas användarupplevelse. 
  
Målet är en serie enhetliga dekaler med symboler som genom grafisk design bidrar till 
tydligare och snabbare information till systemets berörda intressenter. 
 
Arbetet kommer utgå från dessa frågeställningar: 
 

• Vad bidrar till att symboler kan utformas universellt? 

• Vilka internationella säkerhetsföreskrifter gällande färg och form existerar? 

• Hur bör dekaler utformas och placeras för att medge synlighet för föraren? 
 

1.4  AVGRÄNSNINGAR  
Projektet har snäva förutsättningar för ekonomi och tid, vilket gör att arbetet inte 
kommer omfatta intervjuer med internationella kunder eller användare, inte heller 
någon produktion av resultatet. 
 

1.5  RAPPORTENS ÖVERSIKT 
Kapitel 1 beskriver projektets uppkomst och övergripande mål. I kapitel 2 har den 
nuvarande situationen undersökts, gällande släcksystemets funktioner och marknaden 
för både säkerhetsskyltning och konkurrerande släcksystem. Teori för arbetet beskrivs 
i kapitel 3, bland annat regler för brandskydd, designprinciper och semiotik; läran om 
tecken. Hur arbetet är utförts förklaras i kapitel 4 och resultatet kan ses i kapitel 5. En 
diskussion om arbetet och slutsatser har gjorts i kapitel 6. I kapitel 7 listas referenserna 
för arbetet. 
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2 Förstudie 
Förstudien beskriver nuläget, en viktig utgångspunkt för att skapa förståelse för 
projektet och kunna nå kvalitativa resultat. 
 

2.1 NUVARANDE SITUATION 
Idag använder uppdragsgivaren dekaler som är färgkodade, de består antingen av 
enbart symboler eller enbart text. Sex stycken dekaler med sammanlagt 18 stycken 

symboler existerar för att möta kundernas önskemål. Sju dekaler, som är textbaserade, 
har funnits med i flera decennier. Symbolerna är främst egenkomponerade utifrån 
bildsökningar på internet, men dekaluppsättningen består även av symboldekaler som 
företaget fått tillgång till utav sin kund Volvo. 

2.1.1 Internationell marknad 

De länder som uppdragsgivaren främst säljer till är Sverige, Finland, Tyskland, Kina 
och Turkiet, men det finns även distributörer i Sydamerika, Sydafrika och Australien.  
Kunderna är bland annat Volvo och Epiroc (tidigare Atlas Copco) i Sverige, 
amerikanska John Deere och CAT, finska Ponsse, Komatsu från Japan, tyska MAN 
och kinesiska Yutong som är världens största busstillverkare. Dessa kunder har i sin 
tur kunder världen över. 

2.1.2 Släcksystemet Forrex 

Projektet började med en inledande presentationen av Forrex släcksystem för att skapa 
en överblick av systemet och utveckla förståelse för dess funktion och komponenter. 
Det har gett värdefull information eftersom de utvecklade dekalerna ska illustrera form 
och funktion av systemet. Figur 1 visar hur systemet ser ut på ett fordon och sedan 
följer en beskrivning av delarna. 
 
 

 
 
Figur 1. Släcksystemet på en hjullastare. Bild: Dafo 

 

I figur 2 visas systemets ingående delar som samverkar för att utlösa släcksystemet. När 
en brand uppstår kan antingen föraren reagera genom att utlösa systemet manuellt 
eller så kan systemet agera när detektorkabeln i motorrummet kortslutits av 
värmeutvecklingen. Den manuella aktiveringen startas genom att trycka på en knapp 
på larmpanelen i hytten eller slå på ett utlösningsdon som i sin tur slår hål på 
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drivgaspatronen. Drivgasen hjälper den stora röda behållaren att trycka ut medlet i 
systemet, som går via sprinklerna ut i motorrummet och hjälper till att släcka branden. 
Vid en detektering av brand startas alarmet som består av signalhorn och lampa. 
Centralenheten styr hela systemet och är i sin tur kopplad till fordonsbatteriet för 
strömmatning, skulle den strömmen inte finnas till finns ett 9V back-up batteri till 
hjälp. 
 

 
Figur 2. Släcksystemets komponenter. Bild: Dafo 
 

Larmpanelen, se figur 3, som sitter i hytten eller vid fordonets huvudsakliga 
arbetsmoment, har knappar och ljusdioder för att föraren ska kunna se systemets status, 
testa/återställa systemet och kunna trycka på en knapp som utlöser släckmedlet. 
Dekalen för larmpanelen är en av de dekaler som ses över i arbetet. 
 

 
Figur 3. Larmpanel med äldre dekal med svensk text. Foto: Greta Kerttu 

 
De två ovala formerna i grönt och rött är knappar. Cirklarna i grönt, gult och rött 

som går i en böjd lodrätt linje är lampdioder som kan ge konstant sken, vara släckta 
eller ge pulserande ljus för att beskriva olika status. Till dessa knappar och ljuskällor 
finns åtta stycken symboler på den nuvarande paneldekalen (figur 4) som beskriver 
vad knapparna och ljuskällorna förmedlar. Funktionerna är: 

Behållare 

Drivgaspatron 

Larmpanel Centralenhet 

Alarm 

Detektor  

Sprinkler 

Fordonsbatteri 

Utlösningsdon 
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• Manuell utlösning: Tryck på röda knappen i minst 1 sekund för att utlösa 
släcksystemet. 

• Brandlarm: Pulserande lampa lyser vid detektering av brand. 

• Fel behållare: Gul diod tänds vid fel i utlösningsmekanismen så som 
utlösningsslingan, gasgeneratorn eller kabelbrott. 

• Fel detektor: Gul diod tänd vid fel i detektorslingan, ändmotståndet eller 
kabelbrott. 

• Manuellt läge: Gul diod tänd då systemet är i halvautomatiskt läge. 

• Drift: Grön lampa ger konstant sken då systemet fungerar och är aktivt. Om 

gröna dioden är släckt är det fel i strömmatning/batteri eller kabelbrott. 

• Test/återställ: Tryck på gröna knappen i minst 1 sekund för att testa eller 
återställa systemet. 

2.1.3 Nuvarande dekaler 

De dekaler som uppdragsgivaren använder i nuläget för släcksystemet presenteras med 
de svenska versionerna. 
 
Dekaler larmpanel 
Idag finns flera aktuella dekaler för larmpanelen, den äldre versionen, se figur 3 ovan, 
med text finns i flera olika språk. Den nuvarande dekalen med symboler ses i figur 4 
och en ny liknande dekal, figur 5, är på gång att tas fram på grund av att larmpanelen 

ska byggas om och även innehålla centralenheten. Dessutom har nya regler tillkommit 
i Brandskyddsföreningens regler för brandskydd på arbetsfordon och -maskiner, kallad 
SBF 127:16, som säger att det inte får finnas ett halvautomatiskt läge för utlösningen. 
Det betyder att systemet måste kunna utlösas automatiskt eftersom det finns risk att 
föraren överger fordonet utan att manuellt utlösa systemet. Den manuella (röda) 
utlösningsknappen finns fortfarande kvar ifall att föraren misstänker att en brand 
uppstått innan systemet upptäckt det. Dessa nya designkvalifikationer är anledningen 
till att en av symbolerna har ändrats. Från handen i figur 4 som symboliserat manuellt 
läge till en blixtsymbol i figur 5 som indikerar på att det externa batteriet i 
centralenheten börjar ta slut. 
 

 
Figur 4. Nuvarande paneldekal. Bild: Dafo 

 
Figur 5. Framtida paneldekal. Bild: Dafo
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Dekaler släcksystemet 
De nuvarande dekalerna för resterande system, härmed kallat dekaler för 
släcksystemet, beskrivs här med text och bilder från Dafo. Dekalerna finns till för att 
informera om systemets funktion, handling och position av viktiga delar. I tabell 1 ses 
i vilken storlek de nuvarande dekalerna är och i vilket avstånd de uppskattas vara 
placerade från förarens arbetsmoment.  
 
Dekalerna för detektorn, se figur 6 och 
7, placeras på detektorkabeln som är ca 
5 mm i diameter i motorrummet för 

att förmedla att kabeln inte får kapas, 
dras ur eller skadas eftersom systemet 
då inte kan detektera en brand. Om 
kabeln kapas med ett ledande verktyg 
så kommer systemet dessutom att 
utlösas.  
 
Runt strömkabeln placeras dekalen på 
figur 8. Kabeln har en diameter på 10 
mm och ansluter ström från 
fordonsbatterier till centralenheten för 
att förmedla att kabeln är viktig för 
släcksystemets funktion, det vill säga 

bidrar med elektricitet till det. Den får 
inte skadas, dras ur eller kapas.  
 
Två dekaler för handbrandsläckare, se 
figur 9 och 10, används i nuläget i 
produktkatalogen för kunder och 
samarbetspartners att beställa till sina 
fordon. Figur 13 är textbaserad från 
uppdragsgivaren, och figur 14 är en 
dekal som företaget fått av Volvo och 
som används av Volvo idag. De har 
samma syfte; att kommunicera var 
handbrandsläckaren är placerad.  
 
Två dekaler som kan placeras vid 
utlösningsdonet för att förmedla 
handlingen vid brand används i 
produktkatalogen. Figur 11 är från 
uppdragsgivaren och figur 12 är från 
Volvo, vilken fortfarande används av 
Volvo. Dekalen placeras med fördel så 
nära utlösningsdonen som möjligt för 
att kommunicera var de är placerade.  
 
 

 
Figur 6. Dekal; detektor, alt. 1. 

 

 
Figur 7. Dekal; detektor, alt. 2. 

 

 
Figur 8. Dekal; strömmatning. 

 

 
Figur 9. Dekal;  brandsläckare, alt 1. 

 

 
Figur 10. Dekal; brandsläckare, alt 2. 

 

 
Figur 11.Dekal; utlösningsdom, alt 1. 

 

  
Figur 12. Dekal; utlösningsdon, alt 2. 
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Idag säljs två dekaler för brandlarm, en 
från Volvo (figur 13) och en från Dafo 
(figur 14) för att indikera var 
larmlampa och signalhorn är placerade 
och sätts gärna i närheten av just dessa, 
vilka oftast är placerade vid 
huvudsakliga arbetsmoment.  
 
Syftet med dekalen vid brand (figur 
15) är att beskriva vilka handlingar 

man ska utföra vid en brand och i 
vilken ordning de ska utföras. Placeras 
med fördel i hytt eller vid 
huvudsakliga arbetsmoment. 
 
För drivgaspatronen används idag 
dekalen på figur 16. Den placeras i 
fördel på eller i närheten av 
drivgaspatronen för att förmedla om 
säkerhetshantering för att undvika 
personskador. Skyddsmuttern som är 
beskriven på dekalen är flaskans kork. 
 

Dekalen för bränslekranen, figur 17, 
förmedlar att bränslekranen ska stängas 
av vid brand för att inte riskera att 
branden tar mer fart av ytterligare 
bränsletillförsel. Placeras med fördel i 
närheten av bränslekran och/eller vid 
huvudsakliga arbetsmoment. Det 
visade sig snart att denna dekal inte 
längre behövs då maskiner inte 
installerar enskilda bränslekranar 
längre, bränslet stängs numera av 
elektriskt i samband med 
motorstoppet, som i sin tur stängs av 
med antingen tändningslås eller 
nödstopp. 
 
Dekalen för motorstopp, figur 18, 
kommunicerar att föraren ska stänga 
av motorn om brand uppstår för att 
undvika mer värmepåverkan och 
stanna maskinen. Den placeras gärna i 
närheten av nödstopp för motorn 
och/eller vid huvudsakliga 
arbetsmoment.  
 

 
Figur 13. Dekal; brandlarm, alt1. 

 

 
Figur 14. Dekal; brandlarm, alt 2. 

 
 

 
Figur 15. Dekal; vid brand. 

 
 

 
Figur 16. Dekal; drivgaspatron. 

 
 

 
Figur 17. Dekal; bränslekran. 

 
 

 
Figur 18. Dekal; motorstopp. 
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Dekalen för huvudströmbrytare, figur 
19, anger att strömmen till fordonet 
ska stängas av vid brand för att 
säkerställa att fordonets elektriska 
komponenter är avstängda. Placeras 
med gärna i närheten av 
huvudströmbrytaren och/eller i 
närheten av de huvudsakliga 
arbetsmomenten.  
 

Vid arbete av batteriet ska vissa 
åtgärder vidtas, vilket dekalen i figur 
20 har i syfte att informera om: att 
strömmen till släckanläggningen ska 
brytas genom att avlägsna säkringarna 
(eller strömkabeln) så att systemet inte 
påverkas av arbeten som svetsning, 
starthjälp och laddning av fordonets 
batteri. Placeras med fördel i närheten 
av säkringar och i hytten eller vid 
huvudsakliga arbetsmoment.  
 

 
Figur 19. Dekal; huvudströmbrytare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 20. Dekal; vid arbete. 

 

I tabell 1 beskrivs de nuvarande dekalernas mått och vilket avstånd de beräknas kunna 

ses ifrån från användarens huvudsakliga arbetsmoment. 
 
Tabell 1. Nuvarande dekaler 

Dekal Mått (mm) Alt. 1 Mått (mm) Alt. 2 Avstånd (m) 

Detektorkabel 15x60  0,3-1 

Strömmatningskabel 15x70  0,3-1 

Handbrandsläckare 22x80 55x80 0,5-4 

Utlösningsdon 52x79 25x85 0,3-2 

Brandlarm 18x72 35x65 0,3-1 

Vid brand 52x79  0,3-1 

Drivgaspatron 76x128  0,5-1 

Bränslekran 27x100  0,3-1 

Huvudströmbrytare 27x100  0,3-1 

Motorstopp 27x100  0,3-1 

Vid arbete 27x100  0,3-1 

Larmpanel 56x75  0,3-1 
 

2.1.4 Konkurrenter 

På den svenska marknaden finns tre andra släcksystem för fordon som även har en 
internationell marknad: Fogmaker och Presto som båda är svenska företag, samt 
Ansul, ett amerikanskt system som även säljs i Sverige av uppdragsgivaren. Afex är ett 
annat stort amerikanskt företag som har en internationell marknad. Bilder på hur deras 
larmpaneler ser ut ses i bilaga 1. Sammanfattningsvis har de alla display eller lampor 
för att informera om systemets status, och knappar med text för att utföra olika 
handlingar. De amerikanska företagen har också symboler för varje funktion. 
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3 Teoretisk fördjupning 
Den mest omfattande delen av utvecklingsarbetet består av att söka information som 
är relevant för arbetet för att stödja arbetets validitet. Kapitlet beskriver därför viktiga 
teoretiska delar för arbetet och designprocessen inom utbildningen teknisk design. 

 
3.1  TEKNISK DESIGN 
Avsnittet beskriver tolkningar av området tekniska design och processer som kan 

användas i syfte att öka förståelsen och relevansen för arbetet. 
Design beskrivs av Lundeqvist (1995) som den inledande aktiviteten för att bestämma 
en produkts egenskaper, bland annat formgivning som detta arbete fokuserar på. En 
designprocess implementeras för att komma fram till vilka egenskaper en framtida 
produkt bör ha, vilka metoder som behövs för att åstadkomma produkten och med 
vilka medel den färdiga produkten ska kunna användas (Lundeqvist, 1995). 
Johannesson, Persson och Pettersson (2013) beskriver produktutvecklingen som ett 
samarbete mellan konstruktion och design. Enligt dem har begreppet design i Sverige 
länge setts som industridesign, den del som utformar produkten så att den ska kunna 
förstås, uppskattas och användas, medan konstruktion angett de tekniska 
specifikationerna. På senare tid har de två områdena slagits samman mer då 
engelskspråkiga länder har influerat Sverige med sina tolkningar på design och 
ingenjörsarbete, och numera menar författarna att det finns en yrkestitel i Sverige som 
heter designingenjör som jobbar med just produktutveckling. Högskoleutbildningen 
teknisk design riktar in sig på utvecklingsprocesser där användbarhet, konstruktion 
och interaktion alla utgör viktiga delar för att skapa en produkt (Luleå tekniska 
universitet, u.d.) 
 

3.2  GRAFISK FORMGIVNING 
Grafisk formgivning hjälper mottagaren ta till sig information med färg, typografi och 
bilder (Hansson, Kristiansson, & Palmquist, 2004). Eftersom de är relevanta för det 
nuvarande arbetet beskrivs hur färger och typografi bör användas för tydlig 
kommunikation i detta avsnitt. 
Grundregeln är att vara tydlig, enkel och noggrann i kommunikationen menar 
författarna. En illustration kan göra innehållet tydligare men det är viktigt att hålla sig 
till så lite dekoration som möjligt så att informationen fokuseras menar de. De 
beskriver att en symbol är ett exempel på en bild där onödig information, som kan 
vilseleda betraktaren, tagits bort och justeras till att visa det som är av intresse men 
fortfarande kan ge mer information än text. I kommande avsnitt beskrivs vilka regler 
som kan användas vid utformning med färg och text. 

3.2.1 Färg 

Bland det viktigaste för en grafisk formgivare är att vara konsekvent och noggrann i 
sitt färgval enligt Hansson, Kristiansson och Palmquist (2004). Färg används för att dra 
till sig uppmärksamhet, hjälpa till att gruppera olika element och ge meningsfull 
kommunikation menar Lidwell, Holden och Butler (2010). Därför är också teori om 
hur färg kan användas viktig information för arbetets validitet.  
Rätt färgsättning snabbar upp reaktionstiden genom att uppmärksamma viktiga 
detaljer vilket bidrar till att informationen tas in snabbare och på så sätt görs också 
mindre fel (Boghard et al., (2011). Boghard et al. betonar vidare att en gränsdragning 
generellt bör ske vid fyra färger eftersom färg kan bidra till trötthet och resultera i att 
feloperationer orsakas. Fel färgsättning riskerar att uppfattas lekfullt, vilket jag tolkar 
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som en risk att produkten inte tas seriöst och kan orsaka att säkerhetsinformation 
negligeras. En regel, enligt Boghard et al., är att ju starkare kontraster sinnena mottar 
ju tydligare blir informationen och används flera färger för kommunikation kan en 
grå färg som anses neutral användas som bakgrund. 
Även om vi lever i en värld där kommunikationen sker internationellt är det viktigt 
att tänka på att färg uppfattas olika beroende på kultur (Hansson, Kristiansson och 
Palmquist).  

3.2.2 Typografi 

Med tanke på att text använts i resultatet är kunskap om möjliga utformningar av text 
relevant för arbetet. Lidwell, Holden och Butler (2010) menar att text ska vara så 
läsbart som möjligt, vilket de menar inkluderar faktorer som storlek, typsnitt, 
kontraster och avståndet mellan karaktärerna. Författarna menar på att det inte finns 
någon skillnad i läsbarhet för serif och sans serif, utan att typsnittet hellre ska väljas 
utifrån estetiskt uttryck, vilket jag tolkar ska höra ihop med sammanhanget och den 
information som ska presenteras. Kontraster hjälper ögat att tyda informationen 
snabbare och därför rekommenderar författarna att använda mörk bakgrund för ljus 
text där kontrastskillnaden mellan bakgrund och text bör vara minst 70 %. 
Designworkplan beskriver färgers kontrast, där ett säkert tillvägagångssätt för att ta ut 
kontrasten mellan två färger baseras på färgernas ljusreflektion. Enligt designworkplan 
ska bakgrundsfärgen röd med vit text ge en kontrast av 84 %, blå bakgrund med vit 
text 82 % och gul bakgrund med svart text 89 %. Även textens tjocklek spelar stor 
roll och författarna rekommenderar att välja ett mellantjockt typsnitt så den varken 
försvinner (light) eller ploppar ut (extra bold) ur bakgrunden. Transportstyrelsen 
rekommenderar typsnittet Tratex som utvecklats för att ge maximal läsbarhet för 
vägförhållanden.  
 

3.3 DESIGNPRINCIPER 
Designteorin och dess principer har delvis inhämtats från området psykologi, 
framförallt när det gäller att förstå människors perception och uppmärksamhet 
(Boghard et al., 2011). Med tanke på arbetets mål kan information om hur 
uppmärksamhet fördelas vara en viktig faktor i att förstå hur utformningen av det 
grafiska gränssnittet kan effektiviseras. Avsnittet förklarar begrepp inom design och 
hur de kan underlättar kommunikationen till användarna.  
 
Boghard et al. (2011) menar att människor riktar sin uppmärksamhet mot den 
information som anses som viktigast. Ett sätt att underlätta detta är genom gestaltlagar 
enligt författarna, och tar upp några av dessa: närhet, likhet, kontinuitet och 
komplettering. Flera element som hör ihop ska placeras nära varandra och element 
med samma betydelse eller funktion bör vara liknande enligt Boghard et al. Författarna 
beskriver vidare att saker som följer varandra eller tillsammans bildar en geometri 
uppfattas vara kontinuerliga och kopplas därför ihop, exempelvis en streckad linje eller 
cirkel.  
Om figurer som relaterar till varandra men är olika skulle placeras i en linje kan en 
princip om areaplacering (area alignment) användas enligt Lidwell, Holden och Butler 
(2010). Det innebär enligt dem att placera figurer på en rad där den visuella vikten 
eller arean av figurerna linjeras istället för figurernas centrum relaterad till deras kanter. 
Det skulle kunna härröra från principen om rörelse som av Boghard et al. (2011) 
beskrivs som ett sätt att förflytta uppmärksamheten genom att observatören tenderar 
att följa former och linjer.  
 
 



 11 

En visuell princip är hur vi uppmärksammar och kommer ihåg tecken beroende på 
hur de placeras i förhållande till varandra, något som Lidwell, Holden och Butler 
(2010) kallar för figure-ground relationship. Jag tolkar det som att vi människor har 
lättare att upptäcka vissa objekt mer än andra i en komponerad bild. Författarna menar 
att vissa föremål visuellt hamnar i förgrunden, kallat figure, medan andra objekt 
upplevs vara i bakgrunden, kallat ground. Figures tolkas som mer viktiga och ground 
som mindre betydelsevärda (Lidwell, Holden och Butler). Det ger en effekt av att vi 
kommer ihåg det som ligger i förgrunden bättre menar Chandler (2017) och skriver 
att objekt som är mer centrerade tolkas mer dominant än det som befinner sig i 
periferin. Det kan också vara beroende på hur objekten står i förhållande till 

horisontlinjen, objekt nedanför horisontlinjen tolkas som närmare och får därför mer 
fokus (Lidwell, Holden och Butler). En annan princip är att låta ett objekt ha en tydlig 
form och en tydlig plats eller framhäva den genom att låta bakgrundsföremålet fortsätta 
bakom figuren som ska uppmärksammas (Lidwell, Holden och Butler). 
 

3.4  ANVÄNDBARHET 
Användbarhet beskriver de aspekter av ett system som en människa interagerar med 
enligt Boghard et al. (2011), och menar att gestaltning, färg, form och symboler 
underlättar kommunikationen i gränssnitt. Några relevanta principer inom 
användbarhet beskrivs här i syfte att skapa förståelse för hur människan interagerar 
med tekniska system och grafiska gränssnitt, något som används för projektets resultat. 
 

Enligt Lidwell, Holden och Butler (2010) bör en bra produkt inte behöva någon 
beskrivning för att vara användarvänlig, utan ska genom utförandet beskriva hur den 
används. För detta bör därför brukskvaliten (affordance) och prioritering ses över 
menar dem. Författarna beskriver att affordance är hur den fysiska utformningen på 
ett föremål skapar rätt användning av det. Exempelvis beskriver de att en knapp på en 
plan yta bör illustreras ur ett 3D perspektiv för att skapa intensionen om att trycka på 
den. Föremål bör även placeras utifrån prioriteten av informationen de ska ge menar 
Boghard et al. och beskriver att en produkt ska ha funktionerna placerade i ordningen 
efter hur de används för att underlätta förståelsen och därmed handlingen för 
användaren. 
 
Nielsen (1993) beskriver att användbarhet traditionellt förknippas med bland annat 
termerna learnability och satisfaction. Nielsen menar att learnability beskriver 
gränssnittets förmåga att vara lätt att lära sig så att användaren snabbt kan utföra sina 
uppgifter, medan satisfaction innebär att designen ska vara trevligt att använda så att 
användarna även tycker om produkten. Vid första mötet med en produkt gissar sig 
användaren även till hur den fungerar med hjälp av tidigare erfarenheter och 
information produkten ger enligt författaren. Detta kallas för ”guessability” och 
beskrivs bland annat av British Computer Society (1993). Eftersom guessability kan 
resultera felhandlingar (error) så påverkar det också inlärningskurvan enligt författarna. 
 
En annan aspekt Nielsen tar upp är att varje element i gränssnittet tar upp mental 
energi att tolka och därför ska man använda så få delar som möjligt för att ge 
informationen. Det är alltid bättre om kommunikationen är så lättförstådd att 
användaren inte behöver nyttja någon hjälp menar han. För både guessability och 

learnability är det viktigt att gränssnittet är konsekvent i färg och form, både från 
tidigare erfarenheter och inom det egna gränssnittet, eftersom användaren tar med sig 
den lärda erfarenheten till nästa produkt eller funktion (Lidwell, Holden och Butler). 
En av de viktigaste aspekterna inom gränssnittsdesign enligt Boghard et al. är att 
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aktuell information ska presenteras på rätt sätt och på rätt plats, något jag tolkar som 
extra väsentligt för just säkerhetsdekaler. Om informationen inte upptäckas av föraren 
är den alltså meningslös. Hur symboler kan skapas för att möjliggöra att informationen 
tas upp lättare förklaras i nästa avsnitt. 
 

3.5  SEMIOTIK 
Semiotik är vetenskapen om teckens kunskap, funktion och uppbyggnad enligt 
Chandler (2017). Han menar att det är ett brett begrepp och omfattar allt ifrån ljud, 
bilder och lukt, med andra ord, allt som vi på något sätt tyder och sätter en mening 
på. För arbetet är det väsentligt att förstå hur tecken kan utformas för att skapa en 
snabb och tydlig kommunikation på dekalerna. 

3.5.1 Grafiska tecken 

Människor har en god visuell förmåga vilket gör att grafiska tecken anses så 
användarvänligt för oss (Hansson, Kristiansson och Palmquist, 2004).  
Johansson och Malmsten (2009) och Chandler (2017) beskriver tre kategorier; index, 
ikoner och symboler. Liungman (1999) menar att ikoner och symboler är skapade av 
människan och index är tecken i naturen.  
Enligt Liungman är ikoner avbildningar av verkligheten eller samband till det 
associerade föremålet, medan symboler används för att berätta något mer än vad de 
själva är, vilket kräver inlärning. Min tolkning blir att utformningen av symbolerna 
bör beakta att tolkningen kan variera utifrån bakgrund, erfarenhet och kultur. 
Liungman menar att alla teckens innebörd är föränderliga, och de som har störst chans 

att behållas med en konstant tolkning är ikonerna som liknar det faktiska föremålet. 
Tecknen är alltså en blandning av den fysiska verkligheten och symboliska innebörder, 
vilket är kommunikationens kärna, enligt Johansson & Malmsten. Liungman 
beskriver en liknande tolkning; ikonernas styrka är att sammanföra både index och 
symboler. 
För att inte förvirra begreppen med varandra kommer alla dessa ovanstående begrepp 
namnges som främst symboler i kommande beskrivningar eftersom ordet symbol är 
en populär benämning på grafiska tecken idag (Chandler). 

3.5.2 Symbolers kommunikation 

Fördelen med symboler är att de är lätta att komma ihåg och lära sig, jämfört med 
text sker informationsöverföringen snabbare menar Lidwell, Holden och Butler 
(2010). Boghard et al. (2011) håller med och menar dessutom att informationen från 
ett tecken anses bidra till mindre felmarginal än text. En annan väsentlig fördel enligt 
Boghard et al. är att symboler sägs ha större chans att tolkas rätt oberoende av språk 
observatören talar, vilket jag tolkar som nyttigt i en internationell marknad. Lidwell, 
Holden och Butler stödjer denna tolkning då de menar att ikoner är lättare att förstå 
över kulturgränser än text. Bokstäver och siffror är också en form av symboler som 
kan presenteras i gränssnittet, men det är viktigt att de förstås av användaren, de ska 
alltså inte behöva någon ytterligare förklaring enligt Boghard et al. 
 
Symboler är förmodligen lättare att designa utifrån objekt än från operationer eftersom 
föremål kan skildras representativt menar Nielsen (1993). En av studierna Nielsen 
tittade på testade gradvis komplexa ikoner för operationer, där det visade sig att ikoner 
där både en abstrakt symbol för operationen (exempelvis en pil) och det avtecknade 

föremålet gav bäst resultat i begriplighet, medan ikoner med för mycket information 
eller för lite inte fick lika bra resultat. Ett exempel på detta var när en pil ersattes av 
en skissad hand för att beskriva rörelse, vilket inte blev lika tydligt enligt författaren. 
Han menar att även ikoner som beskrev visuella operationer förstods bättre än icke 
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visuella handlingar. Det visade sig efter dessa studier att text på ikoner gav varierande 
resultat i testen enligt Nielsen. Och ena sidan var det lättare för användarna att beskriva 
vad symbolen betydde medan samma tecken inte upplevdes lika grafiskt tydliga och 
var därför svåra att hitta när de visades på en skärm med många andra liknande ikoner 
menar författaren. Nielsen menar också att symboler för mer kritiska 
användningsområden kan behöva andra kvalitetskriterier och exemplifierar med 
International Standars Organization (ISO) där ikoner behöver vara rätt tolkade till 
minst 66 procent av användarna i ett test för att kunna kvala in som standard.  
Symboler används därför med fördel för kommunikation, men personen som 
utformar dem bör ta hänsyn till vissa aspekter (Boghard et al.). Författarna menar att 

avgörande design är att symbolen är känd sedan tidigare för användaren. Bilder som 
innehåller okända uttryck, förkortningar av text eller komplicerade tecken ska 
undvikas menar de. 
 
När det gäller placering av symboler menar Liungman (1999) att det finns flera olika 
vedertagna uppfattningar om teckens placeringar i förhållande till varandra. Eftersom 
text läses från vänster till höger i västländer så avläses grafik mestadels i samma ordning 
enligt Chandler (2017), som beskriver att det är vanligt i europeiska målningar och 
fotografi att rörelser kommer från vänster. Det tolkas enligt Chandler som att 
människor väljer att identifiera sig med figuren till vänster och att den vänstra figuren 
dessutom tolkas mer aktiv än den högra. Liungman förklarar att teckens förhållanden 
till varandra uppkommit från historiska betydelser, exempelvis att placera ett tecken 
ovanför ett annat beskriver orsaken till verkan, som i sin tur uppkommer från ”himlen 

till jorden” och ”fadern till sonen. Även tid kan förklaras grafisk menar Liungman; 
framtid är placerad till höger eller nedanför det föregående tecknet och dåtid tvärtom.  

3.5.3 Storlek 

I syftet att skapa gos läsbarhet för dekalerna kan teori om storlek för symboler och 
text användas för att veta på vilka avstånd de kan läsas av. 
Signsontime.com.au hänvisar till Australian Standard AS 1319 som menar att 
piktogram ska vara minst 15 mm per meter och text 5 mm per meter från betraktande 
plats vid bra ljus. Textstorleken bekräftas även av signtronic.se som hänvisar till Svensk 
Industri Standard (SIS), och menar att avståndet i cm kan beräknas genom att 
multiplicera texthöjden i cm med konstanten 200. Boghard et al. (2011) menar att 
denna ekvation är rekommenderad för 71 cm avstånd. 

 

3.6  INTERNATIONELLA FÖRESKRIFTER 
För att skapa en bild av hur skyltar för säkerhet utformas världen över behövs 
information från olika länder för att avgöra om en gemensam utformning kan skapas. 
Avsnittet ger information om regler för svenska arbetsfordon och olika länders 
säkerhetsskylning. 

3.6.1 Svenska regelverk för arbetsfordon 

Det finns vissa regelverk för skyltning när det gäller säkerhet vid arbete med fordon 
och specifikt för släcksystem.  
Utgåvan SBF 127:16 (Brandskyddsföreningen Sverige, 2016) innehåller 
säkerhetsnivåer för brandskydd på maskiner och fordon i arbetsmiljö. Utgåvan 
inkluderat bland annat riktlinjer för märkning och skyltning. Björkman et al. (2016) 

beskriver att anvisningsskyltar inte får innehålla textförkortningar eller symboler som 
kan missförstås eller förväxlas. Om en text eventuellt skulle behövas ska den vara på 
svenska. Vidare beskrivs att ytterligare säkerhet ska beaktas för maskiner försedda med 
släcksystem. Där ska det på förarplatsen finnas väl synliga instruktioner för 
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släcksystemet som på ett enkelt sätt anger vilka åtgärder som ska göras vid brand. För 
utlösningsdon ska det intill donet finnas anvisningsskyltar som i klartext beskriver 
åtgärderna i samband med brand eller om maskinen lämnas obemannad. I svenska 
akademins ordbok, SAOB, står i citat följande översättning av klartext: ”text på klart 
språk; motsatt: chiffertext o. kodtext.” vilket jag tolkar som tecken som inte är kända, 
och att kända tydliga symboler därför skulle vara godkända enligt 
Brandskyddsföreningen Sverige. 

3.6.2 Svenska föreskrifter 

En början är att titta på uppdragsgivarens främsta försäljningsregion för att undersöka 
hur reglerna kring skyltning ser ut och hur de kan användas i arbetet. 
AFS 2008:13 (Arbetsmiljöverket, 2014) sammanställer föreskrifter för bland annat hur 
skyltar och märkning ska ske och se ut i områden där arbete utförs för att främja hälsa 
och säkerhet. Föreskrifterna följer tidigare upplaga från BS EN ISO 7010 (Health and 
Safety Executive, 2015), en internationell standard för skyltar i Europa och 
Storbritannien. Arbetsmiljöverket (2014) beskriver bland annat fyra olika typer av 
skyltar; förbudsskyltar, varningsskyltar, påbudsskyltar och brandredskapsskyltar. 
Symbolerna på skyltarna ska vara så enkla som möjligt och endast innehålla de detaljer 
som är nödvändiga. Arbetsmiljöverket beskriver skyltarna med bild (figur 21) och 
text: 
 

• Brandredskapsskyltarna ska hänvisa var brandutrustning är placerad har en form 
som är kvadratisk eller rektangulär. Det ska vara en vit symbol på röd färg 
och den röda delen ska vara minst 50 % av skylten. 

• Varningsskyltar varnar för en risk eller fara och ska utföras som en triangel där 
en svart symbol används i bakgrunden och på bård med en gul färg som ska 
uppta minst 50 % av skyltens yta.  

• Påbudsskyltar vill befalla ett beteende och bör vara av en rundad karaktär med 
vit symbol på blå bakgrund, där den blåa delen ska vara minst 50 % av skyltens 
yta.  

• Förbudsskyltar är en skylt som ska hänvisa till förbjudet beteende då beteendet 
kan innebära fara. Skylten ska ha en rund form med en svart symbol i 
bakgrunden och röd färg på bård och snedstrecket, där den röda färgen ska 
vara minst 35 % av skyltens yta. 
 

 

      
Figur 21. Arbetsmiljöverkets skyltar. Bilder från av.se. 

 

3.6.3 Färg- och formgivning 

Här följer en beskrivning av hur skyltar för säkerhet färg- och formsätts i olika länder 

för att ge information om risker och säkerhetsåtgärder. Vid utformning av 
säkerhetsdekaler är det därför relevant att undersöka hur färg används för 
kommunikation internationellt. Utgåvan AFS 2008:13 från svenska Arbetsmiljöverket 
(Arbetsmiljöverket, 2014) rekommenderar att förhålla sig till färger enligt figur 22. 
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Figur 22. Färganvisningar gällande skyltar och signaler enligt Arbetsmiljöverket.  
Illustration: Greta Kerttu 

 
Morton (1997) beskriver färgers kommunikation för amerikanska OSHA 
(Occupational Safety and Health Administration). Det är samma information som 
Arbetsmiljöverket rekommenderar, men här finns också en orange färg som tillägg för 
farliga maskiner eller elutrustning enligt Morton. I Japan används likande färgsättning 
som i OSHA, här tyder den orange färgen på att en risk om allvarligare skador kan 
uppkomma (ishiimark.com). Ryssland använder enligt znakcomplect.ru likadana 
färgsättningar och former på skyltar som i Sverige, vilket även en Sydafrikansk 
försäljare beskriver på sin hemsida safequip.co.za. Chilenska hemsidan Paritarois.cl 
skriver att färgerna röd och gul kommunicerar fara respektive varning, men att den 
gröna färgen indikerar på undervisning, som när man behöver ge allmän kunskap och 
förslag på säkerhetsåtgärder, exempelvis ”var försiktig”. Sammanfattningsvis tolkar jag 

teorin i detta avsnitt som att alla källorna använder likadana former och liknande färger 
för skyltar inom brand och säkerhet. 

3.6.4 Internationella standarder 

Grafiska symboler finns världen över och några är standardiserade av bland annat 
Internatonal Standardization Organization (ISO) i syfte att förenkla kommunikation 
och användning (ISO, 2013). ISO har 164 medlemsländer och samarbeten mellan 
olika standarder, bland annat BS EN ISO 7010 (Health and Safety Executive, 2015) 
som gäller för säkerhetsskyltar i Europa och Storbritannien och ANSI ISO vilket är 
representant för American National Standards Institute (ansi.org, 2018). Att 
standardiseringarna är internationell kan förutom ovan angivna källor även ses på 
webbplatser som säljer skyltar. Exempelvis Seton.net.au som är en global försäljare av 
säkerhetsskyltar och menar att deras utbud är framtaget för att följa ISO. Deras utbud 
kan förutom i Europa och USA fås i exempelvis Australien. Seguridaddeproductos.cl 
säljer ISO skyltar I Chile medan Trialame.com i mellanöstern säljer skyltar inom 
ANSI (American National Standars Institue) och OSHA (Occupational Safety and 
Health Administration), vilka liknar/är ISO skyltarna (ansi.org, 2018).  
Med detta som grund kan ett antagande göras om att de flesta länder i världen förhåller 
sig till ISO standarder gällande utformning av skyltning för säkerhet. 
 

•Förbud, stopp, larm, 
brandutrustningRöd

•Utrysmning, 
förstahjälpen, ingen faraGrön

•Påbud, krav på åtgärd, 
skyddsutrustningBlå

•Varning, kontrollera, 
vidta årgärdGul
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4 Metod och genomförande 
I detta kapitel kommer arbetets val av metoder att presenteras. Vilka metoder som 
använts, på vilket sätt och varför de har varit relevanta för arbetet.  
 

4.1 PROCESS 
Processen som är vald är en så kallad stage-gate-modell där olika faser stegvis används 
med mål som ska uppfyllas efter varje fas (Johannesson, Persson och Pettersson, 2013). 

Se en illustration av processen i figur 23. I en produktutvecklingsprocess vet man i 
förväg vilka faser som kommer ge viktig information och problemlösningar enligt 
författarna. Både Wikberg Nilsson m.fl. (2013) och Johannesson, Persson och 
Pettersson beskriver att modellen också kan användas mer iterativt, där faserna också 
kan samarbeta och genomgås fler gånger vid behov för att uppnå målet med projektet. 
Faserna för detta arbete har varit:  
 

• Planering: Det första steget för att säkerställa att projektet kan hålla vissa ramar, 
exempelvis inom tid, budget och metoder. En projektplan och ett gantt-
schema har fastställts där bland annat metoder, teori och tidsaspekter har setts 
över för att skapa en första plan för arbetet.  

• Förstudie: En fas för att undersöka relevant bakgrund för projektet för att öka 
förståelsen för exempelvis produkten och användarna. 

Marknadsundersökning, intervjuer och enkäter har använts för att samla in 
information. 

• Teoretisk fördjupning: Antaganden under projektet behöver stöd utifrån teori, 
därför finns en fas där information från relevant litteratur hämtats. 

• Idéarbete: För att komma fram till ett koncept behövs en fas av kreativa 
metoder för att jobba sig fram till olika lösningar. Inom projektet har främst 
brainstorming använts tillsammans med andra metoder som mind-map och 
metoden varför inte?, där alla idéer skissats ned. 

• Konceptutveckling: I målet att nå ett koncept tas ett urval av idéerna vidare för 
att jämföras och vidareutvecklas. Tre koncept valdes ut och genom 
programmet Illustrator kunde de transformeras utifrån tester och nya idéer. 

• Detaljdesign: Ett koncept väljs ut för att förfinas och checkas av mot 
designspecifikationen. Några olika storlekar togs ut för att efter ett test kunna 
välja rätt storlek och formsättning för slutresultatet. 
 

 
Figur 23. Utvecklingsprocessen. Illustration: Greta Kerttu 

 
4.2 PROJEKTPLANERING 
För att säkerställa att projektet vilar på rätt information och kan utföras på ett önskat 
sätt skapas en planering.  Det är enligt Johannesson, Persson och Pettersson (2013) 
vanligt att planeringen inte håller och Wikberg Nilsson m.fl. (2013) menar att det är 
svårt att vara medveten om vilka problem som dyker upp. En projektplan och ett 
schema (bilaga 2) har skapats där bland annat metoder, teori och tidsaspekter har setts 
över för att skapa en första plan för arbetet.  

Planering Förstudie Teori Idé Koncept
Detalj-
design
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4.3 FÖRSTUDIE 
Kontextsfasens syfte är att skapa en förståelse för produktens utgångspunkt, gällande 
funktion, önskemål om kommunikation och hur liknande konkurrenters lösningar 
ser ut, (Wikberg Nilsson m.fl., 2013). Metoderna som använts för att samla denna typ 
av information presenteras här. 

4.3.1 Intervjuer 

Att använda intervju som metod är den mest grundläggande informationssamlingen 
om människors upplevelser och åsikter enligt Boghard et al. (2011). Författarna 
beskriver vidare att olika typer av intervjuer lämpar sig för olika ändamål, där en 

semistrukturerad intervju lämpar sig när den som intervjuar får möjlighet att både 
ställa öppna frågor och följdfrågor. För att skapa en större förståelse för användningen 
av dekaler har semistrukturerade intervjuer hållits över telefon med servicetekniker. 
Syfte var att se i vilken utsträckning de använder dekalerna, vilka erfarenheter de har 
i arbetet med dem och undersöka om det fanns fler intressanta detaljer att titta närmare 
på. Några strukturerade frågor skapades innan intervjuerna, se bilaga 3, och sedan 
kunde öppna frågor ställas utifrån de svar som gavs. För att få veta hur internationella 
företag arbetar med att ta fram symboler och dekaler hölls intervjuer med bland annat 
uppdragsgivarens kunder, se bilaga 3. 

4.3.2 Fältstudie 

En bra metod för att undersöka hur något fungerar på riktigt är att observera dess 
sanna natur med liten eller ingen inverkan på den, enligt Nielsen (1993), som 
beskriver metoden som en viktig del vid behovsanalyser och användarstudier. 
Metoden kan tolkas som värdefull för att observera ett verkligt sammanhang för att få 
en bättre förståelse. Syftet med undersökningen var att få en uppfattning av hur 
nuvarande dekaler och symboler kan användas för dekalernas internationella 
utformning. 
 
En fältstudie gjordes hos maskinåterförsäljare i Kumla. Där observerades maskiner som 
traktorer, dumprar och skördetröskor av olika internationella märken. Syftet var att få 
en uppfattning om hur dekalerna ser ut och används på fordon som har eller kan 
använda ett släcksystem, men även undersöka om olika fordonsföretag använder 
liknande symboler och dekaler. Observationerna utgjordes genom att gå runt och 
klättra upp på maskinerna, bläddra i instruktionsböcker och ta bilder av dekaler och 
släcksystem. 

4.3.3 Kundbesök Epiroc 

Besöket hos Epiroc fokuserade på att observera maskiner i produktionslinan för att ge 
en bild av hur Forrexsystemet ser ut och fungerar, hur Dafos dekaler används och hur 
Epirocs egna dekaler ser ut, placeras och vilken storlek de har. Besöket togs emot av 
en anställd på Epiroc som också tog bilderna med sin telefon för att försäkra att inga 
företagshemligheter läckte ut. 

4.3.4 Internetsökning 

Ytterligare en metod via internetsökningar riktade in sig på säkerhetsdekaler i olika 
länder och för olika fordonsmärken för att skapa en bild över hur de utformas. Bilder, 
manualer och hemsidor har sökts via sökmotorn Google. I ett försök att få mer 
relevanta resultat har sökningar i landets språk gjorts, vilka ha översatts med hjälp av 
Google translate och sedan sökts i landets Googledomän.  
För att begränsa tiden för sökningsmetoden men fortfarande skapa en bred bild av hur 
det ser ut internationellt valdes specifika länder ut. Hänsyn togs till vilka länder som 
är Dafos kunder och distributörer samtidigt som varje världsdel var representerad.  
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För att veta vilka manualer på fordonsmärken som skulle sökas upp användes en lista 
på världens största tillverkare från 2016. Även här söktes manualer upp på olika språk 
och översattes med hjälp av Google translate. 
 
En sista bildsökning på Google gjordes med syfte att få fram en mängd symboler på 
särskilda ord för att få en generell uppfattning om ordens tolkning och kunna få en 
bild av hur symboler väljs att representeras i dagens samhälle. Orden hämtades från 
Forrexsystemets nuvarande dekaler och vad de vill förmedla, och för att få ett bredare 
resultat översattes orden till engelska. Syftet var att få en uppfattning om hur andra 
tolkat orden i symboler och senare kunna använda dessa som inspirationskälla. 

4.3.5 Tolkning av nuvarande symboler 

För att samla in mycket data på kort tid är frågeformulär en effektiv metod enligt 
Bohgard et al. (2011). Fördelen enligt författarna är att respondenter får exakt samma 
frågor i samma ordning och hinner tänka igenom responsen, samt att svaren kan både 
vara bundna eller öppna. Att använda öppna svar, menar Boghard et al. är att föredra 
då undersökaren är osäker på vilka aspekter som undersöks, och dessutom kan de ge 
mer kvalitativa resultat än bundna svarsalternativ. Författarna understryker också att 
det kan vara svårt för personen som svarar att skriva fritt samtidigt som det finns risk 
att frågorna misstolkas, så man bör tänka på att ha enkla och tydliga frågor och endast 
fråga efter det mest nödvändiga. 
Enkäten för tolkningen av de nuvarande symbolerna, se bilaga 4, skapades i Google 
Formulär och bestod av bilder av Dafos nuvarande symboler med frågan ”Vad tror 
du denna symbol vill säga?”, där respondenten fick skriva tolkningen med egna ord. 
Formuläret länkades på sociala medier för att skapa en stor räckvidd. Syftet var att få 
en bild av hur personer i Sverige tolkar de nuvarande symbolerna för att avgöra om 
de behöver bytas ut eller förbättras för att tydligare beskriva systemets ändamål. Om 
svaren innehållit flera tolkningar har varje tolkning räknats med, vilket kan medföra 
att fler svar än antal respondenter räknats med. 
 

4.4 LITTERATUR 
Bohgard et al. (2011) beskriver att litteraturstudier används ofta för att få en bild av 
det nuvarande kunskapsläget inom det område man utforskar. 
Ett första steg i att hitta relevant litteratur för projektet var att använda hemsidor på 
internet, bland annat LTU:s databaser för att söka på relevanta ord inom området, 
exempelvis ”grafisk design”, ”semiotik”, ”designteori” och ”interaktionsdesign”. 
Därefter besöktes Stockholms stadsbibliotek och Nynäshamns bibliotek för att 
undersöka om resultaten från sökningarna eller liknande litteratur fanns att tillgå. 
 
För att söka upp information om standarder och vad andra länder använder för 
skyltning gjordes internetsökningar på Google.se, där bland annat sökord som ”ikon 
säkerhetsskylt”, ”brandskyltar (landets namn)” och ”nödstopp” på landets språk 
gjordes från svenska via Google translate. Den information som kom fram kunde 
oftast översättas automatiskt på hemsidan eller med Google translate. 

 
4.5 IDÉARBETE 
Målet med idéarbetet är att generera ett stort antal idéer genom att använda olika 
metoder för att nå fram till nytänkande koncept (Wikberg Nilsson et al., 2013). Att 
använda kreativa metoder hjälper en att sammanfatta problemområden och försöka 
hitta andra eller nya lösningar menar författarna. 
Inför fasen sorterades dekalerna i två grupper utifrån hur mycket arbete de kunde 
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tänkas kräva. Exempelvis antogs dekaler utan symboler och med förklarande visuella 
operationer ta mer tid än andra. Det samma gällde för de symboler som i hög grad 
feltolkades i enkäten. 

4.5.1 Moodboard 

Att skapa en tavla med inspiration kan vara en värdefull källa till nya idéer, och även 
hjälpa andra att förstå hur och var den kreativa processen tagit form (Nielsen, 2003). 
På moodboard:en kan allt möjligt tillkomma, precis som med en mindmap (se nästa 
avsnitt) vilket gör att jag tolkar de båda metoderna som mycket liknande men där 
moodboard används som en ”klipp och klistra” produkt för ett mer visuellt 
berättande, än mindmap:ens tankeprocess.  
 
Metoden, se figur 24 för exempel, användes på två sätt för att inspirera den kreativa 
processen och försöka skapa en helhetsbild. En kontext-moodboard skapades med 
bilder från kontextfasen med exempelvis internationella skyltar, fordonsdekaler och 
övriga symboler som inspirerade mig under marknadsundersökningen. Två andra 
moodboards skapades utifrån två av intressenternas perspektiv, en för förarna och en 
för serviceteknikernas. Bilderna som valdes för dessa var på delar av släcksystemet, 
relevanta fordonssymboler och övriga fordonsmiljöer som antogs vara den vardagliga 
miljön för var och en av intressenterna.  
 

 
Figur 24. Moodboard. Bild: Greta Kerttu 

4.5.2 Mind-map 

Metoden mind-map går ut på att skapa idéer genom att koppla ihop olika perspektiv 
och få bättre överblick över problemet menar Nielsen (2003).  Genom att använda 
mönster och associationer menar författaren att man arbetar som hjärnan gör, det vill 
säga genom associationer och mindre linjära kopplingar, och därför blir det både 
lättare och snabbare att generera tankar. Metoden går ut på att skissa upp 
associationerna runt ett centralt problem enligt Nielsen, och associationerna kan vara 
idéer, information och tankar i ord och bild.  
 
Inför metoden skrevs alla nuvarande dekaler och symboler ut och klistrades var för 
sig i mitten på varsitt A3 papper så att mycket skissyta fanns runt omkring. Metoden 
användes sedan som en första metod att länka information om kontexten till varje 
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dekal/symbol; vad den skulle representera, hur konkurrenternas symbol såg ut, vilka 
resultat som symbolerna fått från enkäten och för vilken intressent den var extra viktig. 
Detta för att ge en sammanfattning av läget och vilka problemområden som behövdes 
lösas. 

4.5.3 Brainstorming 

Metoden brainstorming lämpar sig om man vill generera ett stort antal idéer på kort 
tid. Den kan användas i grupp eller enskilt och Nielsen (2003) beskriver viadre fyra 
regler som skapar bättre förutsättningar: Kritik är inte tillåtet under metoden, ju mer 
fantasi desto bättre, fokus är så många idéer som möjligt och titta gärna på hur man 
kan kombinera eller förbättra de idéer som dyker upp för att vidareutveckla. 
 
Korta intervaller av idégenerering användes för att skissa lösningarna på A3 pappren, 
se exempel på hur metoden användes i figur 25. Metoden användes som en bas där 
andra metoder samspelade i syfte att få fram många idéer på kort tid med ytterligare 
olika metoder och perspektiv. För alla metoder användes brainstormingen med ett 
femminutersintervall och för varje nytt intervall togs en annan symbol/dekal fram.  
 

 
Figur 25. Brainstorming. Foto: Greta Kerttu 

4.5.4 Varför inte?  

I en idéprocess är det viktigt att få in andra tankesätt än vad man normalt har för att 
kunna komma fram till nya resultat menar Nielsen (2003). En metod som kan få oss 

att tänka utifrån andra perspektiv beskriver Nielsen som metoden varför inte? Tanken 
menar författaren är att man ska fylla i ord som beskriver olika saker. Exempelvis 
motsatser, extremer, titta på vad som kan ersättas eller ord tagna från olika kategorier 
eller sammanhang (Nielsen).   
Metoden användes som ett ytterligare steg i den tidigare metoden brainstorming och 
avsattes även den i kortare tidsintervaller. Mot slutet av fasen tog idéerna form i 
programmet Illustrator för att lättare kunna kopieras och lägga till/ta bort detaljer, på 
så sätt kunde idéerna jämföras mer realistiskt utan kladd och det blev lätt att få en bild 
över vilka som fungerade bättre inför urvalet. Frågorna som ställdes var:                                                                                                         
 
Varför inte 

• Simplare? 

• Större? 

• Mer detaljer/symboler? 

• Mer verklighetstroget? 

• Mer allmänna/kända symboler? 
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4.5.5 Kombination 

En metod för att skapa något nytt ät att kombinera två saker med varandra, och oftast 
genererar det snabbt många idéer (Nielsen, 2003). Författaren menar att ju större 
kontrast det är mellan de två sakerna desto bättre blir resultatet.  
Även denna metod användes ihop med brainstormingen i ett försök att kombinera de 
idéer som redan tagit form. Illustrator användes även här för att lättare kunna 
kombinera de symboler som redan tagits fram. 

4.5.6 Urval 

För att kunna fortsätta utvecklingsprocessen valdes tre symbolkoncept ut för att i 

konceptutvecklingen kunna fortsätta förbättras och genomgå tester för att analyseras. 
Koncepten valdes ut utifrån vilka som upplevdes mindre plottriga och vilka som 
upplevdes mer tydliga utifrån föremålet de skulle avteckna, samtidigt som urvalen 
hade en variation av komplexitet och utförande. 

 
4.6 KONCEPTUTVECKLING 
Konceptutvecklingsfasens mål är att ta fram ett koncept som efter urval och 
detaljdesign ska representera projektets resultat och kriterier.  

4.6.1 Tester 

Genom tester och andra metoder kan man få en större förståelse för användarna, 
skriver Nielsen (1993), och tar specifikt upp användbarheten för ikoner och hur de 
ska testas. Ett första steg är att ta fram mätbara kriterier för användbarhetskriterierna 

och att se till att kontexten för ikonen framförs. 
Inför användartesterna delades koncepten upp i två grupper; symboler för 
systemdekalerna och symboler för larmpanelen. Detta för att symbolerna på 
systemdekalerna i stora drag ska visualisera redan kända produkter/handlingar, medan 
symbolerna på larmpanelen mindre kända produkter/handlingar, vilket gör att de 
senare kommer vara svårare att tolka och därför kan behöva andra tester eller 
datamängder för utvärdering. 
 
Inlärningstest för systemsymboler 
För att undersöka hur lätt ikonerna är att lära sig (learnability) kan man enligt Nielsen 
(1993) visa enskilda ikoner för testpersonen och fråga vad de tror att ikonen är. Ett 
annat test för att mäta hur nöjd (satisfaction) testpersonen känner att en ikon är kan 
användare själva gradera varje ikon med hur lätt den enskilda ikonen var att peka ut, 
och sedan kan alla koncept för en ikon visas där användaren väljer ut den ikon som 
de föredrar. Metoden tänka högt innebär enligt Nielsen (2012) att testpersonen säger 
vad hen tänker. Detta menar författaren ger värdefull information om hur 
testpersonerna reflekterar över användbarheten. 
Med avstamp från författarnas metoder gjordes en sammanslagning av dem för ett test 
med personal från uppdragsgivaren, se bilaga 5. Testet gjordes med utskrivna 
symbolerna där koncepten för en funktion visades samtidigt. Med koncepten framför 
sig fick testpersonen först gissa sig till vilken funktion de tre symbolerna visualiserade 
samtidigt som de uppmanades att tänka högt. Rätt gissning gav ett poäng för 
konceptgruppen. Sedan fick personen ranka dem utefter vilken de ansåg var mest 
tydlig och minst tydlig utifrån hur väl konceptet illustrerade funktionen. Ett poäng 
för det koncept som de ansåg var mest tydlig och ett poäng för det minst tydliga 
konceptet delades ut och kunde sedan jämföras i en tabell där de två kategorierna var 
presenterade.  
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Inlärningstest för panelsymboler 
Eftersom larmpanelen beskriver en mer komplex kommunikation valdes ett annat 
inlärningstest (learnability). Nielsen (1993) beskriver att det inte är så lätt att förstå en 
enskild ikon och därför kan ett test skapas där alla koncept visas och be användaren 
para ihop rätt namn med rätt ikon, se exempel i figur 26. En poäng ges till varje svar 
enligt författaren. 
 
På grund av displaypanelens mer komplexa innebörd valdes enkät som metod för att 
med fler svar få statistik över hur konceptsymbolerna tolkades. Flera enkäter valdes att 
skickas ut till olika intressenter för att få så stor svarsfrekvens som möjligt och sedan 

kunna jämföra svaren. Fem identiska bilder för alla displaypanelens koncept bifogades, 
se figur 26, med varsin fråga - ”vilken symbol beskriver (funktion) bäst enligt dig?”. 
Därefter kunde deltagarna matcha ihop funktion med de koncept de tyckte passade 
bäst. Varje val av koncept fick ett poäng, även om en deltagare valt fler än ett koncept. 
Två enkäter för detta skapades, en för potentiella förare (bilaga 6) och en för redan 
arbetande förare (bilaga 7). Utöver koncepten för larmpanelen bifogades även några 
frågor om andra koncept över systemet som behövde få fler synpunkter innan ett val 
kunde tas.  
 

 
Figur 26. Inlärningstest för panelsymboler. Bild: Greta Kerttu 

4.6.2 Konceptval 

För att få fram ett slutresultat behövs ett slutgiltigt koncept väljas ut för att utvecklas 
vidare. Varje koncept ska analyseras utifrån tester och designspecifikation för att sedan 
väljas utifrån värdet de fått, det koncept med högst värde bör väljas för att fortsätta till 
detaljutvecklingen (Johannesson, Persson och Pettersson, 2013). 
Utifrån resultaten från förstudien, testerna och designspecifikationen valdes ett 
koncept per symbol ut som fick gå vidare till detaljdesignen. 

4.6.3 Detaljdesign 

Dekalernas färg och form togs fram genom en kort idéprocess i Illustrator och sedan 
kunde symbolerna placeras ut och justeras till helheten, där de placerades i ett 
storleksförhållande som liknar de dekaler som sågs i förstudien. 
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4.6.4 Storlekstest 

För att dekalerna ska fungera utifrån ett säkerhetsperspektiv krävs en viss storlek på 
symbolerna för att de snabbt ska kunna läsas av på ett visst avstånd. För att avgöra hur 
synliga symboler är på ett visst avstånd kan ett syntest för skärpa göras. Healthline 
beskriver att detta syntest endast är för att avläsa form och detaljer på ett givet avstånd. 
En av metoderna, Snellen, har bokstäver placerade i rader och kolumner med olika 
storlekar och Maden, Stevens och Ebri (2014) beskriver vidare att proceduren för 
Snellen kräver god belysning och en beskrivning av testet för testpersonen innan 
testpersonen kan börja definiera symbolerna utifrån ett givet avstånd. 
 
Inför testet av storlekarna skapades 2 - 5 storleksvariationer av några dekaler i 
Illustrator och skrevs ut på två A3 papper. Antalet storlekar berodde på hur 
detaljerade, viktiga och välkända symbolerna uppfattades vara. Dekalerna var 
placerade bredvid varandra i storleksordning på papperet med en mörkgrå bakgrund, 
en färg som ofta finns i fordonshytter. Proceduren gick till så att A3 pappren tejpades 
fast på en grå dörr och avståndet från dörren mättes upp till 1 meters avstånd och 2 
meters avstånd, vilka uppskattas behövas vid arbete där dekalerna placeras. Även två 
olika belysningar användes för att skapa en realistisk bild av verkligheten. God 
belysning användes för mätningar vid 1 och 2 meter och en dunkel belysning vid 
mätning av 1 meters avstånd. God belysning avser dagsljus i kombination med lysrör, 
och dunkel belysning avser samma rum utan lysrör, där dagsljuset når in genom en 
glasvägg i rummet. Se en bild från metoden i figur 27. 
 

 
Figur 27. Storlekstest. Foto: Greta Kerttu 

 
När testpersonen anlände förklarades vad som skulle ske och när personen var redo 
frågade jag: 
 

• Finns det någon dekal du tycker är otydlig? I så fall vilken/vilka? 

• Vilken storlek tycker du är tydligast nog? 
 
Svaren antecknades i en tabell där otydliga symboler fick ett kryss och symboler som 
var tydliga nog en ring, sedan sammanställdes svaren för att ge en hänvisning åt vilken 
storlek som fungerade bra nog för alla tre förutsättningar.  
Det gjordes inget test av dekalen för larmpanelen då denna har en färdig storlek att 
förhålla sig till och dess symboler redan skapats så stora som möjligt. 

4.6.5 Visualisering 

Dekalerna presenterades för uppdragsgivaren under en presentation. Redigerade 
bilder där dekalerna ser ut att sitta på en maskin visades så att uppdragsgivaren kunde 
se en visuell bild av hur verkligheten kan se ut. 
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4.7 METOD DISKUSSION 
Att använda tillförlitliga metoder ger projektet tillförlitlighet och därför kommer 
tillvägagångssätten att diskuteras i detta avsnitt. 

4.7.1 Projektplanering 

Planen för projektets innehåll och process har varit en stor hjälp för projektets 
genomförande och passat projektets syfte väldigt bra. I efterhand skulle vissa tidsramar 
planerats annorlunda, till exempel att lägga mer tid för förstudien och mindre tid för 
idéarbetet då resultatet behöver hålla sig inom vissa regelverk. 

4.7.2 Förstudie 

Inför kommande faser är förstudien en viktig del att ta hänsyn till och därför hade mer 
tid gärna fått tilldelas denna fas då många metoder användes för att ta tillvara på så 
mycket information som möjligt. Fasen upplevdes därför konstant vara under tidspress 
vilket kan ha äventyrat resultaten. 
Metoden att använda enkäter har valts för en stor svarsfrekvens, det gör i sin tur att 
resultaten blir trovärdiga då svaren med större sannolikhet ger en rättvis bild av 
användarnas åsikter. Enkäten som skickades ut under förstudien kunde ha skapats med 
tydligare kontext kring symbolerna, en viktig faktor enligt Nielsen (1993). Även om 
en helhetsbild av symbolernas relation till varandra ingick hade en upprepning av 
kontexten kunnat gjorts för att ge en tydligare bild. 
 
Intervjuerna gav en annan typ av information från andra intressenter och det var 
positivt att de var semistrukturerade, det öppnade upp för följdfrågor då mer 
information behövdes för att förstå svaren. Dessvärre var det få personer som 
intervjuades, så det var betryggande att de alla ställde sig bakom projektet och att deras 
synpunkter var av liknande karaktär. 
 
Marknadsundersökningen med observationer gav mycket viktig information till 
arbetet, vilket varit ett stöd genom hela processen och de val som gjorts under arbetet. 
Mer tid hade gärna fått gå åt till att undersöka fler fordon där släcksystem installerats 
för att få bättre förståelse för den rätta miljön. 
 
Internetsökningarna på vilka säkerhetsskyltar som används i olika länder gav en 
uppfattning om hur det ser ut världen över. Dock kan bildsökningar ge felaktiga 
resultat då det finns risk att bekräfta det man söker genom att välja bilder som liknar 
det man känner till. För att öka säkerheten kring detta användes landets språk för att 
hitta företagshemsidor i landet som sålde skyltar, och genom att hitta flera olika företag 
kunde vissa skyltar bekräftas med mer pålitlighet. 

4.7.3 Litteraturstudier 

Den teori som stått till grund för projektets antaganden har hämtats ur främst böcker, 
där flera böcker kunnat bekräfta den valda teorin, vilket ger en pålitlighet i projektets 
val. Många böcker har lånats från bibliotek där utbudet varit lågt och därför har äldre 
litteratur funnits att tillgå. Om detta är en fördel eller ej beror på inom vilka ämnen 
som behandlats, men designteorin som varit till grund för projektet är ett område som 
forskats väl under lång tid och inte borde avvika nämnvärt utifrån publicerings år.  

4.7.4 Idéarbete 

Det finns inga regler i hur idéer arbetas fram och därför är metoderna svåra att 
diskutera utifrån ett tillförlitligt perspektiv, dock är brainstorming en trovärdig metod, 
och för att bepröva idégenereringen ytterligare har andra metoder samarbetat med 
brainstorming, till exempel metoden varför inte? som gav flera bra perspektiv. Med 
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tanke på hur regelstyrt säkerhetsdekaler är så skulle fasen, i efterhand, kunna se 
annorlunda ut. Det var svårt att fokusera på väldigt annorlunda idéer och kanske en 
kombinationsmetod utifrån ISO symboler eller regelverk skulle kunna ha använts, för 
att på så sätt förhålla sig kreativt ”inom ramarna”. Metoden att skissa fram koncept 
med penna och papper fungerade till en början, men när kombinationer och mer 
komplexa idéer tog form blev det lättare att jämföra utseende och funktion med hjälp 
av Adobe Illustrator.  

4.7.5 Konceptutveckling 

För att skapa ett tillförlitligt resultat krävs tester av koncepten, därför har tester utifrån 
litteraturen använts som en grund för att skapa data att jämföra koncepten med. 
Självklart skulle fler källor krävas för att öka pålitligheten, men utifrån min egna 
erfarenhet från kursen användbarhet på Luleå tekniska universitet ansågs dessa 
metoder relevanta och pålitliga för projektet. Användbarhetstesterna skulle behöva 
fler källor kring tester av symboler och testet för storlekarna av dekalerna skulle ha 
haft fler deltagare för att få en större tillförlitlighet. 
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5  Resultat 
I resultatkapitlet beskrivs vilket utfall projektets arbete har fått. 

 
5.1  RESULTAT AV FÖRSTUDIEN 
Avsnittet sammanfattar resultatet som kommit fram utav metoderna som genomförts 
i förstudien. 

5.1.1 Intervjuer 

Tre servicetekniker intervjuades över telefon. Tillsammans servar de fordon inom 
skogs- och gruvindustrin. Alla tre har jobbat länge med Forrex släcksystem och svarar 
följande: 
 

• De arbetar per automatik och använder sig ej av Dafos dekaler i arbetet. 

• Den information de behöver är praktisk information som de anser ej kan ges 
på dekalerna. 

• De ser inte att information på dekalerna skulle underlätta deras arbete. 

• De har fått uppfattningen av att det finns ett stort behov av symboler istället för 
text på dekalerna. 

• En upplever att maskinförare inte lägger något engagemang i att förstå 
dekalerna. 

• En upplever att det inte spelar någon roll hur symbolerna på larmpanelen se ut 
eftersom föraren åker till en verkstad när dioderna lyser och lägger ingen 
energi på att själv tolka symbolerna. 
 

Fyra företag intervjuades angående deras arbete med dekaler och symboler. Tre av 
dem är kunder till uppdragsgivaren; Komatsu, Volvo och Epiroc. Den fjärde var Alfa 
Laval. De svarade alla liknande: att de använder sig av standarder så långt det går och 
sedan skapar de egna symboler och dekaler som i största mån liknar standarderna. 
Standarderna var framförallt flera olika ISO standarder. Volvo jobbade även utifrån 
en egen standard som lutade sig mycket på ISO standarder. Komatsu var mycket 
positiv och hjälpsam till projektet då de ibland behöver översätta Forrex dekaler till 
sina kunder, och såg fram emot att ta del av språkoberoende dekaler från Dafo. 

5.1.2 Kundbesök Epiroc 

Resultaten från besöket på Epiroc var främst noteringar över hur Epirocs dekaler och 
symboler set ut, placeras och i vilken storlek de uppskattas vara. Det resulterade i 
följande punkter: 
 

• Storlekar från 50x50 mm – 200x200 mm 

• Flest gula skyltar med svart varningstriangel och symbol 

• Någon enstaka dekal med text 

• Egna dekaler för brandsäkerhet 
 
Branddekalen för utlösningsdonet hade ett tydligt handlingsmönster uppifrån och ned 

med siffror som indikerar ordningen i vilken handlingarna ska utföras. Här kan man 
också se att motorstoppsymbolen är en symbol av en motor i genomskärning med 
ordet stopp inuti. Storleken är uppskattningsvis 150x60 mm. Se bilden i nedersta 
vänstra hörnet i figur 28. 
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Övriga dekaler gav en indikation på vilka typer av maskinsymboler som används, till 
exempel hänvisningen om att slå av strömbrytaren, där symbolen för fordonsbatteri 
med ett sträck över användes, kan ses i bilden i vänstra hörnet i figur 28. I samma bild 
kan man se ett tydligt exempel på hur effektiva symboler är i kommunikation jämfört 
med Dafos textbaserade som är placerade precis bredvid. 
 

 
Figur 28. Resultat av kundbesök hos Epiroc. Foton: Stefan Björktegen 

5.1.3 Fältstudie 

Observationerna gjordes hos Närkes traktorservice, Lantmännens maskin, Värmdals 
maskin och Berggrens maskinservice. Det var främst traktorer av olika slag och 
märken som fanns att tillgå, men det gav ändå en bra hänvisning på vilka symboler 
som används frekvent och hur dekalerna är formgivna. Fordonsmärkena som 
observerades var bland annat Massey Ferguson, Volvo, Komatsu, JBM och John 
Deere. Det visade sig att: 
 

• Alla fordonsmärken använde sig av liknande utformningar på symboler och 
dekaler för säkerhet. 

• Alla fordonsmärken använde sig av liknande utformningar av symboler för 
funktioner i hytten. 

• Alla fordonsmärken använde sig av liknande färgsättning för olika typer av 
information på deklaerna. 

 
Den symbol som skilde sig mest var motorstopp. På Massey Ferguson och Komatsu 
användes en motor i genomskärning med ordet stopp i mitten, precis som på Epiroc, 
se bilden uppe till höger i figur 29. På Widerman användes en annan rund symbol 
med ett kryss över och ordet stopp i mitten istället, se bilden högst upp i mitten i figur 

29. På bilden nere till höger i figur 29 ses ytterligare en symbol för samma funktion, 
en nyckel som tas ur nyckellåset. Symbolen för att slå av strömbrytaren var också 
något olika varandra, en del med den fysiska handlingen illustrerad, men alla bestod 
av tecknet för fordonsbatteriet. 
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Figur 29. Exempel på dekal från fältstudien. Foton: Greta Kerttu 

5.1.4 Internetsökning 

Utifrån uppdragsgivarens kunders och distributörers nationaliteter valdes Sverige, 
USA, Ryssland, Kina, Japan, Spanien, Australien och Sydafrika ut för sökningar på 
Google för att se vilka säkerhetsdekaler de använder sig av och hur dessa ser ut. Även 
symboler och skyltar som ISO använder sig av togs med då flera länder använder sig 
av dessa. De sidor som kom fram i internetsökningarna var framför allt 
försäljningsföretag som sålde skyltning till landet. Av undersökningen visade det sig 
att: 
 

• För brandsäkerhetsskyltar är det liknande symboler för brandutrustning. 

• För symbolen nödstopp illustreras en hand som trycker på en svampknapp. 

• Symbolen för brandlarm skilde sig mer. Från siren i några länder till ringklocka 
i andra. 

• Varningsskyltarna är nästintill identiska med triangel och utropstecken. 

• Varning för elektricitet är också identiska varpå lite variationer i blixtsymbolen. 
 
Sammanfattningsvis har alla länder tillgång och använder sig av liknande skyltar med 
lite variationer i symbol- eller detaljutföranden och färgskiftningar. 
 
Resultaten från ordsökningarna på internet av larmpanelens funktioner: 
 

• Test: Bilder av symbolkombinationer tillsammans med framförallt ikonen 
”checkmarks” och listor med denna ikon. 

• Återställ: Pilar i cirkulära former som indikerar på att något vrids tillbaka eller 
tar fart. Ibland tillsammans med klockvisare och kugghjul. 

• Slut på batteri: Ikoner liknande de som finns på telefoner idag som ska likna 
AA batterier med en liten form på ena sidan av batteriet, trekantiga eller 
rektanglar, som indikerar på att batteriet nästan har slut på energi. 
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• Manuellt läge: Främst uppkom händer med eventuella pilar som indikerar på 
rörelse. Även bokstaven M. 

• Fel på systemet: Trasiga kugghjul, länk som bryts sönder, varningstrianglar och 
kryss. 

• Drift: Ikoner på män i kostym, kugghjul och check-tecken. 

5.1.5 Tolkning av nuvarande symboler 

Enkäten för nuvarande symboler fick ett deltagande på 65 stycken. Det var endast 
svenska svar där alla frågor besvarades. Här följer resultatet av enkäten som innehöll 
symbolerna på systemdekalerna (figur 30) och symbolerna på larmpanelen (figur 31). 

 

 
Figur 30. Symboler på nuvarande systemdekaler. Bilder: Dafo 
 
En majoritet av deltagarna tolkade symbolen ”dra ut sprint” som att man ska dra i 
något, se symbolen nederst till höger i figur 30. Ungefär en femtedel tolkade det 
motsatta, att man ska trycka på en knapp, och en tiondel tolkade symbolen som att 
man ska ta bort handen från något. 20 % av svaren tolkade symbolen som 
brandrelaterad. 
Bilden av förbudssymbolen med en sax och röd bakgrund tolkades som någon form 
av förbud mot sax och att klippa. Hälften av svaren bestod av ”förbud mot saxar” och 
en tredjedel av ”klipp ej”. Resterande svar angav förbud mot vassa föremål. 
Symbolen för att utlösa släckanläggningen, se bilden till högermitt i figur 30, var en 
av de mest lättförstådda då nästan 100 % av deltagarna svarade ”tryck/slå på något” 
och ”nödstopp”. Ungefär en sjättedel skrev tydligt att symbolen indikerade på 
nödstopp eller att utlösa en brandsläckare. 
Bilden på halvcirkeln för att indikera utlösningsdonets placering gav mycket blandade 
tolkningar. En tredjedel svarade att det var någon form av brandsäkerhetsprodukt, 
medan nästan lika många svarade att de inte visste. Ungefär en sjättedel svarade att de 
trodde det skulle symbolisera en solnedgång eller -uppgång, medan några färre svarade 

att det var en tunnel.  
Dekalen för alarm, se nedersta bilden i figur 30, tolkades till störst del som larm, 
högtalare eller ljud av något slag. Några personer tyckte även att den beskrev ström 
och ett fåtal skrev ”ljus”, ”övervakningskamera med blixtrar”, ”vet ej” och ”filma ej”. 
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Figur 31. Symboler på larmpanel. Bilder: Dafo. 

 
För symbolerna på larmpanelen svarade alla enat att symbolen ”fel på detektor”, se 

högst upp till vänster i figur 31, var ett öga, och de som beskrev vilket syfte ögat hade 
gav olika beskrivningar. En tredjedel av alla svar trodde det uppmanade till att 
inspektera, observera eller bevaka något medan några trodde det antydde på att man 
kan skada ögonen. 
Tolkningarna för symbolen att gasgeneratorn är utlöst, se symbol högst upp i mitten, 
gav olika svar där majoriteten uppgav att de inte visste vad symbolen skulle förmedla, 
och de som gissade sig till en tolkning beskrev symbolen som en flaska, gas eller 
sprayburk. Några tyckte det såg ut som en utgång med dörr eller en brandsläckare. 
De flesta som svarade på enkäten var överens om att blixtsymbolen förmedlade el, 
varav en tredjedel av dem utryckte att det var en symbol för en elektrisk anläggning. 
Några få svarade att det kunde tolkas som halt underlag, en pil, börsens resultat, 
riktningsbyte eller hastighet.  

Majoriteten av svaren tydde på att symbolen, se on/off symbol, beskrev on eller off 
läge, där hälften endast svarade att det var on eller OK. Övriga svar indikerade på 
bland annat handbroms, stanna upp, nollställ och stopp. 
 
Resultatet av svaren från symbolen för test/återställ symbol, med ett så kallat 
checkmark, högst upp till höger, visade på att nästan alla tolkade symbolen som ett 
”klart” eller ”OK”. Övriga svarade att det var kvittens, att dom inte visste eller att 
symbolen betyder att man får vistas där den är uppsatt. 
Resultaten visar att symbolen för sprinkler, se vänstermitt i figur 31, tolkades som 
antingen lampor (nästan en femtedel) eller någon form av vattensystem (nästan 60 %). 
Hälften av deltagarna tolkar symbolen för grön knapp, se grön oval med handikon, 
som ”tryck på knappen”, medan nästan 40 % beskriver bilden som OK, kvittens eller 
start. 

För den röda knappen angav 40 % att symbolen antyder att man ska trycka för att 
stoppa något eller för att larma/utlösa vid brand, medan en tredjedel svarade ”tryck 
ej”. 
Symbolen för manuellt läge, se handsymbolen, visades tillsammans med 
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varningstriangeln. Ungefär lika stora delar (ca en fjärdedel) tolkades symbolerna som 
”använd ej handskar” och ”använd ej händer” Ytterligare en femtedel svarade ”rör 
ej” och några förre svar angav svar som att se manual, tillkalla på hjälp eller ”stopp”.  
Varningstriangeln, som inte är med i figuren, gav ett enhetligt resultat där nästan alla 
tolkade den som ”varning” och resterande som ”uppmärksam” eller ”OBS”. 

5.1.6 Designspecifikation 

Efter avklarad förstudie och teoretisk fördjupning togs en designspecifikation fram för 
att sammanfatta vilka krav och önskningar slutprodukten bör klara av och vem som 
kräver dessa förutsättningar. I tabell 2 presenteras dessa. OEM står för Original 
Equipment Manufacturer, SBF:127:16 står för Sveriges Brandskyddsförenings 
regelverk för brandskydd på maskiner och fordon i arbetsmiljö, och AFS 2008:13 är 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter för skyltar och signaler på arbetsplatser. 
 
Tabell 2. Designspecifikation 

Funktionskrav: Kravställare: 
Medge visuell gestaltning OEM kunder 

Säkerställa enhetlighet Dafo Brand AB 

Motverka missförstånf SBF 127:16 

Följa regler för form och färg för säkerhetskyltar AFS 2008:13 

Medge synlighet på olika avstånd Dafo Brand AB 

Önskvärda mål:  

Efterlikna systemets funktioner  

Likna ISO standarder/väl kända grafiska symboler  

Följa designprinciper och teori inom semiotik  

 
 
5.2  RESULTAT AV IDÉARBETE 
Idéarbetet innehöll kreativa metoder för att arbeta fram en stor mängd idéer på 
lösningar. Avsnittet presenterar resultaten och de val som togs. 

5.2.1 Moodboard 

Inspirationsboarden innehöll bilder hämtade från nätet, både från förstudiens resultat 
och nya sökningar under idéfasen.  

Boarden för förare, se figur 32, innehöll bilder tagna från fältstudien, exempelvis bilder 
från hyttar och dekaler, samt de produkter som förarna ser av Forrexsystemet. Detta 
gav en samlad bild över förarnas miljö och inspiration av den. Den tredje boarden 
som skapades var för serviceteknikerna, vilken miljö och produkter de kommer i 
kontakt med, bland annat bilder över Forrexsystemets produkter som behöver service, 
fordonsprodukter med dekaler som behöver service och en skördetröska i 
verkstadsmiljö vars sidor är uppfällda för service. 
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Figur 32. Moodboard av förarens miljö. Bild: Greta Kerttu 

5.2.2 Brainstorming 

För alla nuvarande symboler och dekaler skapades 15 stycken A3 papper där de 
kreativa metoderna fick utlopp i form av analoga skisser för hand. Genom metoden 
mind-map tillkom skisser av funktioner för systemet och information från förstudien, 
exempelvis svaren från enkäten för nuvarande symboler. Brainstorming som användes 
tillsammans med metoden Varför inte och kombinationsmetoden genererade i 
ytterligare 10-30 skisser på varje A3 papper. Genom dessa tre metoder fick idéer bland 
annat mer detaljrikedom, större former, mer verklighetstrogna symboler och 
inspiration från standardsymboler, se ett av A3 arken i figur 33. 
 

 
Figur 33. Skisser från idéarbetet. Foto: Greta Kerttu 

 
Dekalernas färg- och formsättning blev en kort session där snabba rektanglar skissades 
upp, och lite mer tid lades på att få de uppdelade partierna inom varje dekal att visuellt 
samarbeta med varandra. För paneldekalen krävdes ytterligare tid där digitala skisser 
ritades upp i Adobe Illustrator, se exempel på idéer i figur 34. 
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Figur 34. Idéer på paneldekaler. Bild: Greta Kerttu 

5.2.3 Urval 

Nästa steg blev att ta ut tre koncept för symbolerna. Här valdes symboler utifrån egna 
preferenser om vilka symboler som skulle kunna fungera formmässigt i praktiken och 
symboler som har chans att kännas igen av användare. De symboler som valdes 
ringades in på A3 papperen. 
 
Nästa steg i idéprocessen omfattade att vidareutveckla de tre koncepten till Adobe 
Illustrator för att fortsätta idéarbetet. Metoderna Varför inte och kombination 
användes för att justera de tidigare koncepten, kombinera symboler och lägga till nya 

idéer. Nu skapades än fler skisser, se exempel på symbolidéer för dekalerna i figur 35. 
 

 
Figur 35. Digitala skisser på systemsymboler från idéarbetet. Bild: Greta Kerttu 

 
Ytterligare ett urval behövdes för att ta vidare de digitala koncepten till utvärdering. 
Valen föll på tre koncept som var olika varandra i antingen i helhet eller i 
detaljrikedom. Se valet av koncept i bilaga 5. 
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5.3  RESULTAT AV KONCEPTUTVECKLING 
Här beskrivs resultatet av tester och koncepturval för att ta fram det slutgiltiga 
resultatet.  

5.3.1 Tester 

Avsnittet beskriver resultaten av testerna som gjorts i syfte att ta fram de bästa 
koncepten. 
 
Inlärning för systemsymboler 
Alla åtta svarsdeltagare gissade rätt på vad symbolerna skulle förmedla och rankningen 

gav för alla koncept förutom två tydliga resultat. De två konceptgrupper där rakningen 
blivit likvärdig är för symbolkoncepten motorstopp och service, där symbol två och 
tre för motorstopp ansågs lika otydliga och symbol ett och två för service ansågs lika 
tydliga. Ett resultat som blev oväntat var att ingen av deltagarna kände igen symbolen 
för motorstopp; en motor i genomskärning med ordet STOP i mitten. Det framkom 
även andra tolkningar från deltagarna än vad koncepten var tänkta att förmedla, 
exempelvis symbol tre för detektorkabeln tolkades av många som en kabel som 
hängde över elden medan intensionen var ett tecken för detektering. Utöver det 
gjordes inga andra misstolkningar, men flera värdefulla kommentarer som kom upp 
när deltagarna tänkte högt. 
 
Inlärning för panelsymboler 
Enkäten för potentiella användare som skickades ut till personer utan 

fordonserfarenhet fick 32 svar, och den andra liknande enkäten till fordonsförare fick 
78 svar. Se koncepten i bilaga 5. 
Överlag visade inlärningstesterna med koncepten för larmpanelen på att de tre 
koncept som initialt var tänkta att förmedla en viss funktion också fick mycket högre 
poäng än de andra koncepten. Detta gäller för båda enkäterna. För vissa frågor fick 
koncept som inte var tänkta att förmedla budskapet högre poäng än andra alternativ, 
men aldrig högre poäng än de tre initiala koncepten. Exempel på detta var symbol nr 
två för test/återställ, som innehåller en checkmark, som av fordonsförarna valdes in 
på plats fyra i funktionen ”brand kan ej detekteras”. Samma symbol fick i funktionen 
”systemet aktivt” överlägset högst poäng på båda enkäterna, 25/32 poäng och 52/78 
poäng.  
Andra symbolkoncept som fick överlägset resultat var symbolen ”batteriet är slut”, 
där en ikon av ett AA batteri fick 29/32 och 43/78 poäng. Antalet procent som valde 
denna ikon av fordonsförarna var lägre då det andra ikonalternativet var ett 
fordonsbatteri, som fick andra plats med 32 poäng.  
Ett tredje koncept som fick hälften av alla poäng i båda enkäterna var den tredje 
symbolen för fel på utlösningsmekanismen. Konceptet föreställer en sprinkler med ett 
diagonalt sträck över, medan de andra alternativen var på gasbehållaren.  
Frågor som genererade många olika val av koncept var ”manuellt läge”, ”brand kan 
ej detekteras” och ”fel på utlösningsmekanismen”, där fyra koncept för ”brand kan ej 
detekteras” och ”fel på utlösningsmekanismen” fick många poäng. Den fråga som fick 
lägst spridning i svaren var ”batteriet är slut” där endast de tre initiala koncepten valdes 
av deltagarna. 
För den gröna knappen för test/återställ valde 54 % av fordonsförarna koncept tre 
medan koncept nr ett fick 51 % av rösterna bland deltagare utan fordonserfarenhet. 
Förarnas resultat på koncepten för den röda utlösningsknappen gav en jämn 
fördelning mellan koncept ett och tre, medan 60 % av deltagarna utan 
fordonserfarenhet tenderade att välja koncept tre, och koncept ett blev 
andrahandsvalet med 27 % av poängen. 
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Koncepten för det övriga systemet; motorstopp och starthjälp, fick tydliga svar av 
deltagarna utan fordonserfarenhet. Här valdes koncept nr ett för starthjälp med 78 % 
av rösterna och 50 % av poängen gick till koncept nr ett för ”stoppa motorn”. 
För fordonsförarna, som fick välja mellan två koncept istället för tre, blev 
poängfördelningen mellan koncepten för ”stoppa motorn” tydligare. 65 % valde 
koncept nr två. Vid frågan om koncept för huvudströmbrytaren blev det mer jämnt, 
54 % gav poäng till koncept nr ett. 
 
Sammanfattningsvis kan vi se att vissa symboler tenderade att få flest poäng av alla 
enkätdeltagare. Koncept med en illustrativ motorsymbol, (den första i figur 36) fick 

mycket högre poäng än konceptet med symbolen där en motor ses i genomskärning, 
symbol nr 2 i samma figur. Även symbolerna för huvudströmbrytaren, bilbatteriet (nr 
3 i figuren) och kretsen (nr 4) gav ett tydligt resultat; bilbatteriet föredrogs.  
 

                            
 
Figur 36. Symbolkoncept för stoppa motorn och huvudströmbrytaren. 

5.3.2 Konceptval 

I stort sett valdes koncept ut utifrån de som fått flest poäng eller blivit högst rankade. 
Några koncept justerades ytterligare och andra valdes utifrån resultaten från 
förstudien. Under förstudien uppkom symbol nr två i figur 36 mycket oftare i 
samband med att stoppa motorn och kunderna Epiroc och Komtasu använder 
symbolen på sina dekaler. Därför har motorn i genomskärning också valts istället för 
koncept nummer ett i samma figur, även om fordonsförarna bara gav motorn i 
genomskärning 35 % av poängen.  
En annan symbol som valdes ut på grund av förstudien är koncept nr ett för 
test/återställs-knappen, se bilaga 6. Både den och koncept nr tre fick likvärdiga resultat 
även om fordonsförarna föredrog nr tre. Dock valde jag koncept nr ett eftersom den 
har mindre detaljer, den syns i oftare Google sökningar (sökord: test, reset) och 
konkurrenten Ansul använder den. 

Många av koncepten för larmpanelen blev för plottriga när de väl sattes i sitt 
sammanhang. Larmpanelen kräver minimalistiska och tydliga symboler på grund av 
deras mindre storlek, och därför valdes många av vinnarna från testerna bort och 
justerades eller ersattes av de nuvarande symbolerna. Valet för symbolerna på 
larmpanelen föll på koncepten i figur 37. 
 

     

    
Figur 37. Konceptval panelsymboler. Bild: Greta Kerttu 

 
 

1 2 3 4 
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I figur 38 visas vilka systemsymboler som valdes ut till detaljdesign. Några av 
symbolerna har inte varit med i testerna men har lagts till under arbetet för att de är 
standardiserade och ansetts tydliga nog för att kommunicera sitt ändamål. Exempelvis 
manualen och handbrandsläckaren. 
 
 

                                          

                                        

                                         
Figur 38. Konceptval symboler för systemdekaler. Bild: Greta Kerttu 

5.3.3 Detaljdesign 

Ett idéarbete tog vid när symbolerna placerades i sina sammanhang och på dekalerna. 
Inspiration togs från dekaler från förstudien och de teoretiska ramverken, vilka satte 
grunden för utformningen. Här justerades några symbolers detaljer, och några 
symboler togs bort eftersom de var mindre standardiserade och kunde ersättas med 
exempelvis symbolen för manual, där informationen i manualen kan ges på ett mer 
detaljerat format. 

5.3.4 Storlekstest 

För att avgöra vilken storlek symbolerna och dekalerna bör vara i gjordes ett test med 
fem anställda från uppdragsgivaren. Alla deltagarna hade varierande syn och var i 
åldrarna 24–28 år. Skärpan på symbolerna varierade som väntat med olika ljus och 
distansförhållanden. Skillnaderna mellan en meter med bra ljus och en meter med 
dunkel belysning var inte speciellt stora, utan deltagarna såg de flesta symbolerna på 
alla dekaler förutom de minsta. Vid mätningen av två meter med bra ljus föredrogs 
de största eller näst största storlekarna. Alla storlekarna för dekalerna med 
brandsläckaren och alarmet sågs vid alla ljus och distansförhållanden, medan dekalerna 
för detektorkabel och strömmatning valdes utifrån den största storleken på alla ljus- 
och distansförhållanden. Den dekal som varierade mest i storlek var dekalen för 
utlösningsdonet som gick från näst minst i en meters bra ljus till näst störst i 2 meters 
bra ljus. 
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5.4 SLUTRESULTAT 
Avsnittet presenterar slutresultatet av konceptutvecklingen. Storlekarna är inte 
korrekta varken för den enskilda dekalen eller i förhållandet till övriga dekaler. 
Rekommendationer för storlek och placering ses längre ned i tabell 3 och 4. 

5.4.1 Dekaler larmpanel 

Dekalen som förmedlar systemets status och informerar om manövrering av systemet 
placeras på larmpanelen i hytten. Två slutkoncept gäller för den nuvarande panelen, 
där släcksystemet kan vara halvautomatiskt (figur 39) eller ge information för back-up 
batteriet (figur 40). 

 

 
Figur 39. Larmpanel, halvautomatisk.  
Bild: Greta Kerttu 

 
Figur 40. Larmpanel, back up batteri.  
Bild: Greta Kerttu. 

 

Först såg jag först till att skapa en 3D effekt för knapparna för att skapa affordance 
(Lidwell, Holden och Butler, 2010). Eftersom symbolerna på larmpanelen är så små 
ville jag skapa så hög kontrast som möjligt genom att ha vita helfyllda symboler på 
svart bakgrund, vilket färgmässigt ger det högsta kontrastvärdet på 91 % 
(Designworkplan). För att skapa fokus på knappar och dioder, eftersom de är den 
primära funktionen och bör ses först (Boghard et al., 2011), gjordes bakgrunden i en 
kontrasterande ljus form som skapar en rörelseriktning mot dioderna. Detta hjälper 

ögat att följa formen enligt Boghard et al. och på så sätt riktas uppmärksamheten mot 
dioderna. Jag har använt mig av gruppering inom färgteorin för att förstärka 
kommunikationen ytterligare (Lidwell, Holden och Butler). Bakgrundsfärgerna 
grupperar in olika element på panelen och på så sätt kan reaktionstiden minska enligt 
Boghard et al. Bohgard, rekommenderar en gränsdragning vid fyra färger och om fler 
färger används bör en grå färg användas som bakgrund, vilket jag skapat då de tre 
starka färgerna är aningen plottrigt fördelade. 
För att dra ned på stimuli, som enligt Nielsen (1993) tar upp mentala energi, byttes 
alla varningssymboler ut mot en. Tillsammans med linjer skapas både en geometrisk 
kontinuitet för varningstriangeln, gula lysdioder och tillhörande symboler, samt 
rörelse som skapar uppmärksamhet mot varningstriangeln (Boghard et al.,2011). Jag 
valde att behålla de sträck som riktar uppmärksamheten från dioderna till symbolerna 

eftersom de också hjälper ögat snabbare förstå informationens förhållande till varandra. 
Ett sista moment blev en större vit Dafo logotyp mot en kontrasterande röd bakgrund 
för att tydligt markera att panelen hör ihop med övriga systemet där uppdragsgivarens 
logotyp syns tydligt, något som de andra konkurrerande systemen redan ser till att 
kommunicera på larmpanelen.  
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5.4.2 Dekaler släcksystem 

Dekalerna för släcksystemet är de dekaler som placeras i hytt eller i närheten av 
huvudsakliga arbetsmoment, de förmedlar information om säkra handlingar för 
systemet och vid händelse av brand. Figur 41–50 är resultaten. Bilder av Greta Kerttu. 
 

 
Figur 41. 
Utlösningsdon. 

        

 
Figur 42. 
Drivgaspatron. 

              

 
Figur 43. 
Vid arbete. 

 
Figur 44. 
Vid brand

 
Figur 45. Detektorkabel. 

   

 
Figur 46. Strömmatningskabel. 

 

 
Figur 47. Huvudströmbrytare. 

 
Figur 48. Motorstopp. 

 

 
Figur 49. Alarm.  

 

 
Figur 50. Handbrandsläckare. 
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Färgerna som valdes till dekalerna kommer utifrån den teori som använts i arbetet. 
Dekalerna har vit board för att öka kontrasten och därmed synligheten (Boghard et 
al., 2011) till den maskin där dekalen placeras eftersom typiska färger på arbetsfordon 
är färger som också finns med på dekalerna. Även en svart kant är tillagd för att öka 
kontrasten till både board och maskinbakgrund. Symbolerna är vita och svarta för att 
skapa ett högt kontrastvärde till bakgrundsfärgerna (designworkplan) som används 
inom säkerhet: röd, blå och gul. Kontrastvärdena överstiger de 70 %, som enligt 
Lidwell, Holden och Butler (2010) bör vara minimivärdet. 
 
Projektets utgångspunkt är för uppdragsgivarens OEM kunder som önskade 

språkoberoende dekaler av uppdragsgivaren. Därför innehåller dekalerna endast 
grafiska symboler. Jag försökt ta med symboler, som efter mina undersökningar är 
vanliga bland fordonsförare, så att det ökar chanserna att förstå symbolerna korrekt. 
Symboler användaren redan känner till förstås snabbare (Boghard et al.) och därför 
har många ISO symboler tagits med i arbetet.  
För utformandet av symboler som inte har någon ISO standardisering har jag förhållit 
mig till teorin. Exempelvis att symboler som både liknar faktiska saker och har 
symboliska innebörder ger bäst tolkning (Liungman, 1999) och att pilar förmedlade 
kommunikationen bättre än händer (Liungman). Jag använde teorin för figure-ground 
förhållanden som enligt Lidwell, Holden och Butler (2010) är hur element uppfattas 
vara mer prioriterade beroende på hur de förhåller sig till varandra. Därför har det 
symbolelement som är viktigare att komma ihåg placerats centralt med tydlig form 
(Chandler, 2017) och nedanför horisontlinjen, medan de tillhörande detaljerna 

placerats ovanför horisontlinjen, vid sidan av eller att de ser ut att fortsätta bakom det 
primära elementet (Lidwell, Holden och Butler). Vid illustration av rörelsen har jag 
använt principen om att de ska komma från vänster eftersom människor i västvärlden 
tenderar att både läsa grafik från vänster och identifierar sig med den vänstra figuren 
enligt Chandler. 
Eftersom några symboler innehåller flera detaljer och vissa är kombinationer av flera 
tecken var det lite klurigt att placera ut dem så att designen blev tydlig, därför försökte 
jag ha nödvändiga informationen utan att för mycket detaljer tar upp för mycket 
mental energi (Nielsen, 1993). Här kan man även se att gestaltlagar som närhetslagen, 
komplettering och kontinuitetslagen använts för att visualisera att enheterna hör ihop 
(Boghard et al.). 
 
Symbolernas placering i förhållande till varandra är i prioritetsordning (Boghard et al.) 
och i tidslinje (Liungman) för att skapa en tydlig handlingsplan för användaren. 
Genom area linjering uppfattas symbolerna tydligare och mindre rörigt (Lidwell, 
Holden och Butler). De symboler som innehållit fler detaljer har placerats utifrån den 
primära symbolens tyngdpunkt eftersom jag uppfattar att det tillsammans med de 
andra symbolerna ger en tydligare linje. För att förtydliga säkerhetshandlingen har en 
textsymbol använts. Ordet STOP ingår i flera ISO symboler och används flitigt på 
maskinfordon enligt förstudien. Det kan därför ses som en internationell symbol, men 
kan också behövas läras in i vissa länder. 
Dekalerna innehåller symboler från 6 till 40 mm. Symbolerna på 6 mm är pilar som 
har lägre prioritet än exempelvis varningstriangeln på 40 mm, som kan ses upp mot 
2,5 meter enligt teorin. Textstorleken för STOP var svårare att anpassa till 2 meters 
avstånd då den förhåller sig till en annan symbol, men jag såg till att den i alla fall var 
5 mm hög så att den syns på minst en meters avstånd (signtronic.se) och i medium 
tjocklek för extra bra läsbarhet (designworkplan) i typsnittet Tratex från 
Transportstyrelsen. 
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5.4.3 Visualisering 

I figur 51 visas bilder som beskriver hur resultatet kan se ut i verkligheten. 
 

 

 
Figur 51. Visualisering av resultatet. Bild: Greta Kerttu 

5.4.4 Mått 

Utifrån Dafos funktionskrav om synlighet för dekalerna presenteras de 
rekommenderade måtten för dekalerna presenteras i tabell 4. Avstånden till dekalerna 
är uppskattade utifrån uppdragsgivarens beskrivningar. Måtten är framtagna utifrån 
teorin om symboler och texters synlighet, samt det storlekstest som genomförts. 
 
Tabell 3. Rekommenderade storlekar 

Dekal Mått (mm) Dekal Mått (mm) 

Vid brand 60x170 Huvudströmbrytare 40x77 

Utlösningsdon 60x170 Handbrandsläckare 70x70 

Vid arbete 60x170 Alarm 40x70 

Drivgaspatron 60x170 Detektorkabel 20x80 

Motorstopp 40x77 Strömmatningskabel 20x80 

Larmpanel 56x75 
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5.4.5 Placering 

Rekommenderade placeringar utifrån dekalernas information och storlek förmedlas i 
tabell 3. Avstånd anger inom vilket intervall dekalen bör placeras utifrån förarens 
arbetsmoment eller betraktande plats. De flesta dekaler rekommenderas att placeras 
väl synligt utanför maskinen och inte innanför skrymslen eller rum som behöver 
öppnas upp. Andra dekaler går bra att placera vid de funktioner som är mer gömda 
och behövs komma åt vid eventuella underhållsarbeten.  
 
Tabell 4. Rekommenderade placeringar 

Dekal Placering Avstånd (m) 

Vid brand I anslutning till förarens huvudsakliga 
arbetsmoment. Väl synligt. 

0,3-1 

Utlösningsdon I anslutning till utlösningsdonet, utanpå 
maskinen. Väl synligt vid arbete utanför 
maskinen. 

0,3-1 

Vid arbete Vid fordonets batteri, väl synligt vid 
underhållsarbete.  

0,3-1 

Drivgaspatron I anslutning till drivgaspatronen/-er och 
dess underhållsarbete. 

0,3-1 

Motorstopp Vid manöverdon som stänger av motorn. 0,3-1 

Huvudströmbrytare Vid manöverdon som stänger av 
huvudströmbrytaren. 

0,3-1 

Handbrandsläckare Vid handbrandsläckaren. Väl synligt vid 
huvudsakliga arbetsmoment eller utanför 
maskinen. 

0,5-3 

Alarm Vid alarmen. Väl synligt från 
huvudsakliga arbetsmoment. 

0,3-1 

Detektorkabel Runt detektorkabel. Väl synlig vid 
underhållsarbete av motor-
/hydraulikrum. 

0,3-1 

Strömmatningskabel Runt strömmatningskabel. Väl synlig vid 
underhållsarbete vid fordonsbatteriet. 

0,3-1 

Larmpanel På larmapanelen i hytten. 0,3-0,5 
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6 Diskussion  
Kapitlet omfattar en diskussion om resultatets validitet utifrån arbetets teori och 
målsättning. Syftet är att argumentera för resultaten och kritiskt granska arbetet. 
 

6.1 PROJEKTPLAN 
I efterhand kan jag se att några justeringar i projektplanen skulle gjorts. På grund av 
att resultatet behövde hålla sig inom specifika ramar på grund av säkerhetsregler skulle 

mer tid ha lagts på förstudien eller användarbehov än på idéarbetet. Detta hade gjort 
att mer information om vilka symboler som förväntades av användarna tagits med 
istället för att med kreativa metoder gissa sig till det. Överlag har planen hållits och 
gett en god vägledning under arbetet. Det har varit till stor hjälp att luta sig mot 
planen när man mitt i arbetet varit osäker på kommande moment eller insett att man 
behöver ta beslut för att fortsätta processen. 
Arbetet var lite oklart från början över vad exakt det skulle innehålla. Var det bara 
symboler som skulle utformas eller även dekalerna? Skulle en rekommendation över 
storlek och placering göras om dekalerna också skulle utformas? Detta gjorde att jag 
fokuserade mycket på symboler i förstudien och missade att undersöka utformningen 
och storlek på dekalerna mer noggrant. 
Projektets avgränsningar gällande tid och ekonomi kan ha gett arbetets resultat ett 
annat utfall än om mer generösa förhållanden skapats.  

 

6.2 FÖRSTUDIE 
Hos uppdragsgivaren fick jag mycket bra basala kunskaper om släcksystemet, men 
tyvärr hade de inget installerat släcksystem på ett fordon på plats och även om Dafo 
hjälpte mig få kontakt med servicetekniker som kunde utföra installationer i 
närområdet så gav det inget resultat. Jag fick möjlighet att se ett fordon med Forrex 
släcksystem hos Dafos kund Epiroc, och övriga var några få konkurrerande system 
som jag hittade under fältstudien. Det hade därför varit fördelaktigt för 
informationshämtningen att se fler installerade system på olika typer av fordon, men 
avgränsningar i tid och ekonomi möjliggjorde inte detta då kundernas geografiska 
placering låg för långt bort. Annan information som skulle ha gett mer inblick i 
släcksystems symboler är om jag fått tag på vad symboler på konkurrerande 

släcksystem exakt betyder, istället fick jag gissa mig fram utifrån de regelverk om 
funktioner som fanns att tillgå, vilka kan ha resulterat i felgissningar. 
 

6.3 TEORETISK FÖRDJUPNING 
Den teori som använts under arbetet är främst fokuserad inom grafisk 
kommunikation, semiotik och användbarhet då arbetets mål var att skapa en grafisk 
produkt med symboler för kunder och fordonsanvändare. Denna typ av teori har även 
använts flitigt under utbildningen inom teknisk design då kommunikation och 
användbarhet har varit aktuella. För att förhålla mig till regelverk och säkerställa att 
produkten kan ges ut på den tänkta marknaden med god användarupplevelse har 
svenska regler för brandskydd för fordon och arbetsmiljö granskats, samt hur 
internationella standarder för grafiska symboler ser ut. Med tanke på hur ledande 
Sveriges är inom både säkerhet och fordonsindustri ser jag dessa regelverk som en bra 
grund att utgå ifrån. Det finns dock mer information om de internationella 
standarderna som jag av ekonomiska begräsningar inte kunde ta del av, vilka skulle 
kunna ge ytterligare information. Den främsta av dessa, International Organization 
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for Standardization (ISO), har en fri databas med grafiska symboler som jag kunnat 
förhålla mig till, vilket enligt mig gett en bred information om individuella symbolers 
utföranden, men mindre om dekalutföranden. 
 

6.4 METODER 
För att få mer tillförlitliga resultat har jag sett till att använda flera olika metoder och 
undersökningar. 
Intervjuerna var semistrukturerade på grund av att jag inte var särskilt insatt i de frågor 
jag behövde få svar på, vilket genererade i fler följdfrågor. Enligt Boghard et al. (2011) 
är det en bra metod för att sätta sig in sammanhanget. Det resulterade dock i att fler 
frågor ställdes till de senare intervjuobjekten då mer information om deras miljö 
hämtats från de första personerna som intervjuats, och kan ha gett en sned statistik 
över de sammanlagda upplevelserna.  
 
Marknadsundersökningen gav mycket goda resultat, speciellt från fältstudierna där 
olika världsledande maskinföretag var representerade. Detta gav en bred bild över hur 
dekaler och symboler var utformade, vilket sedan hjälpte att ta ställning till vid urval. 
Det var svårt att få tag på information om dekalerna även användes internationellt, 
men de manualer som lästes kunde i alla fall bekräfta att det var liknande för den 
europeiska marknaden. Internetsökningarna kunde bekräfta att de länder som 
fokuserats på i arbetet använde likartade färger och symboler för sina säkerhetsskyltar. 
Det finns dock en risk att jag antagit likheter istället för olikheter när bilder sökts via 

Google bilder och återförsäljare av skyltar. För att förhindra detta sökte jag därför på 
Google web på landets egna språk och domän för att via text få informationen. Det 
fanns varken ekonomi eller tid att tillgå för att besöka dessa länder och på plats 
observera den faktiska verkligheten. Länderna som undersöktes valdes ut på grund av 
deras storlek och makt i omvärlden, vilket troligen påverkar andra länder, exempelvis 
USA, Kina och Ryssland, och även Spaniens med relation till Sydamerika.  
 
Enkäterna som skickades ut gav mycket information på kort tid, vilket enligt Boghard 
et al. (2011) är en bra metod då alla respondenter för exakt samma frågor och hinner 
fundera på sina svar. Eftersom kontexten för de nuvarande symbolerna är komplicerad 
för personer som inte är insatta användes öppna svar för enkäten om nuvarande 
symboler i förstudien för att få mer innehåll i svaren. Det gjorde att jag kunde tolka 
dem mer kvalitativt än om bundna svarsalternativ använts då hela tolkningen från 
testpersonerna inte nått fram. Här skulle enkäten kunna ha gjorts än mer tydligare i 
vilket sammanhang symbolerna fanns i för att tydliggöra för respondenterna ännu mer. 
Denna insikt kom till efter enkätsvaren lästs då några svar tydde på att de inte förstod 
eller inte tittat på den bild som angav kontexten. 
De andra enkäterna med symbolkoncept gavs ut med bestämda svarsalternativ 
eftersom de också var ett inlärningstest, som enligt Nielsen (1993) innebär att 
testpersonen väljer en ikon utifrån en beskrivande funktion och mellan flera koncept. 
Det blev många svar på dem och lätt att få kvantitativ statistik som kunde hjälpa mig 
inför urvalet. En av enkäterna riktade jag till målgruppen fordonsförare som snabbt 
kunde ge en bild över vilka symboler som skulle fungera i deras miljö. 
 
Metoderna för idéarbetet var mest förknippade med brainstorming och andra 

samarbetande metoder. Även om dessa gav flera idéer och kombinationer, vilket 
Nielsen (2003) menar att de ska göra, så kändes de inte så relevanta på grund av de 
avgränsande riktlinjer inom brand och säkerhet, bland annat AFS 2008:13 och SBF 
127:16. I efterhand kanske en ändring skulle ha gjort så mer fokus låg på att undersöka 
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standardiserade symboler och hur dessa skulle kunna omformas eller kombineras. 
Idéarbetet genererade många egna idéer på symboler som kanske inte riktigt passade 
i slutändan och därför lades extra tid på att justera dessa till mer standardiserade 
utföranden och hur kombinationen av dessa skulle ge rätt information. 
 
Testet med att tänka högt och ranking gav inga ledtrådar om fordonsförares 
synpunkter men istället kunde uppdragsgivarens personal genom att tänka högt ge 
mig mer ingående tolkningar av symbolkonceptens kommunikation (NNgroup, 
2012). Jag gjorde en kombination av Nielsen (1993) tester för inlärning och nöjdhet 
genom att istället för att gissa och gradera enskilda symboler visa alla koncepten för 

en symbol samtidigt. Det gav ett snabbare test men kan såklart ha förenklat resultatet 
eftersom de tre olika koncept tillsammans gav mer information än en enskild. Med 
en slutlig ranking av koncepten kunde jag se vilka koncept som testpersonerna 
föredrog bäst och sämst (Nielsen, 1993), vilket gav bra underlag för urvalet. 
 
Storlekstestet var en metod hämtas från Maden, Stevens och Ebri (2014) artikel som 
beskriver proceduren för Snellen, ett syntest för att avläsa form och detaljer på ett 
givet avstånd. Författarna beskriver att metoden endast använder ett ljus- och 
distansförhållande, jag valde istället att skapa två olika ljus- och distansförhållanden 
som kunde tänkas behövas vid avläsning av dekalerna i verkligheten och på så sätt få 
ett tydligare och tillförlitligare resultat. Storlekarna valdes ut utifrån uppskattade 
storlekar på dekaler från fältstudien som sedan justerares mindre och större för att 
skapa en storleksvariation. Här skulle dock fler testpersoner behövas för att få en 

signifikant skillnad i statistiken. Därför skulle fler personer behöva testas eller skapa ett 
verkligt scenario där dekalerna placeras på ett fordon för att utvärdera storlekarna. 
 

6.5 RESULTAT 
Här diskuteras resultatet utifrån den teori som använts i projektet.  

6.5.1 Dekalernas form och färg 

Dekalernas form är hämtad ur observationerna under marknadsundersökningen, där 
alla dekaler var formade som rektanglar. Här kan ytterligare teori hämtas från 
exempelvis ISO men eftersom dekaler från undersökningarna också mest troligt är 
utformade efter ISO kan resultatet ses som trovärdigt.  
Designworkplan beskrev vilka kontrastfärger som bör användas för god läsbarhet. Det 
framgår dock inte vilka färgkoder som används. Och andra sidan använder 
Transportstyrelsen liknande färger på trafikskyltarna och Arbetsmiljöverket 
rekommenderar också dessa färgkombinationer. 
 
Dekalernas färgval är skapade utifrån flera teorier som alla håller med om 
kommunikationen för de basala färgerna för säkerhet, gul, röd och blå, och hur de 
bör användas i västvärlden. De beskrivs bland annat i regelverket från 
Arbetsmiljöverkets utgåva AFS 1008:13 (2014), vilka förhåller sig till den europeiska 
ISO (International Organization for Standardization) standarden, samt ur Mortons 
(1997) litteratur om västerländska färger och deras tolkningar, som även beskriver 
färgernas användning av amerikanska Occupational Safety and Health Administration 
(OSHA). En annan viktig faktor till färgvalet är att ha konsistent utformning och 
därför behålla färgerna utifrån vad användarna är vana vid (Lidwell, Holden och 
Butler, 2010).  
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Det finns en risk att jag antagit likheter istället för olikheter utefter min egen världsbild 
(Jandt, 2007). Viktiga detaljer kan därför missas och kan påverka dekalernas 
användbarhet. Det bästa förhållningsättet menar författaren är att inte göra några 
antaganden och därför sökte jag via internet på andra länders säkerhetsskyltar, 
exempelvis Ryssland, Kina och Sydafrika. Sökningen konfirmerade att samma färger 
används för likadana budskap som i västvärlden. Därefter kunde ett mer säkert 
antagande göras om att dessa färger mestadels användas i hela världen. 

6.5.2 Symbolers utformning 

Vid utformning av symbolerna har jag förhållit mig till de ISO standarder som funnits 
eftersom de används världen över och därför har större chans att uppfattas mer korrekt 
än om jag skapade egna symboler. Även om jag har stor tillförlitlighet till ISO:s 
symboler bör ändå ett användartest genomföras för att öka dekalernas tillförlitlighet. 
Storleken på symboler ska vara 15 mm per meter enligt hemsidan signsontime.com.au 
som refererar till Australian Standard AS 1319. De flesta dekaler ska kunna ses från ca 
1 meters avstånd eftersom arbetet är i hytt och runt maskinen. Troligtvis har alla 
maskiner liknande distanser till de utplacerade dekalerna då de bör vara placerade i 
närheten av huvudsakliga arbetsmoment. Storlekstestet avgjorde symbolstorleken och 
kunde också konstatera en del av teorin. Exempelvis dekalen ”utlösningsdon” där 
storleken valdes ut på grund av att de flesta vid två meters avstånd i bra ljus ansåg att 
symbolernas skärpa syntes nog bra (Maden, Stevens och Ebri, 2014). Det finns dock 
risk att den enda teorin om symbolers storlek, avsaknaden av mätta avstånd på 
maskiner och de få deltagarna i storlekstestet kan ha skapat fel riktlinjer för 
symbolernas och dekalernas storlekar. 
 
Ett av målen med projektet var att skapa enhetliga dekaler. Färg och formmässigt är 
dekalerna enligt mig enhetliga. Dekalernas radier och färgytor har justerats efter 
dekalernas storlekar, det vill säga, ju mindre storlek dekalen har desto mindre är också 
kantradier och tjockleken på den vita och svarta boarden. Symbolerna har varit svårare 
att skapas utifrån en enhetlig design då de ska visualisera olika objekt. Några symboler 
är skapade med konturer eftersom de ska anpassas till hur symboler inom säkerhet ser 
ut, medan andra mindre standardiserade symboler är ifyllda för att de enligt mig skapar 
större kontrast, vilket enligt Boghard et al. (2011) är viktigt för att skapa tydlig 
kommunikation. 
 

Det finns en risk att utförandet av dekalen för larmpanelen inte skapar den prioriterade 
uppmärksamhet som önskas. Här skulle fler tester kunna göras på potentiella 
användare för att testa olika utföranden. Skillnaden i användbarhet mot den nuvarande 
panelen har troligen ökat eftersom designteorier är applicerade för första gången och 
symbolerna är utvalda efter fordonsförares tolkningar. Utöver min egen utveckling av 
dekalen bör en analys göras utifrån hur komponenter, som knappar och dioder, är 
placerade för att möjligen öka användbarheten. 
 

6.6 LÄRDOMAR 
Vad jag lärt mig och hur andra kan ta del av mina lärdomar presenteras i detta avsnitt. 
Framförallt har jag lärt mig att ta mig an ett projekt själv och analysera mer självständigt 
istället för att diskutera fram lösningar med exempelvis en grupp. Resultatet skulle 
kunna ha sett annorlunda ut om jag tillsammans med en grupp skapat arbetet då fler 
influenser hade tagits i åtanke. Det har dock varit värdefullt för mig att tvinga mig till 
att ta beslut på grund av tidsangränsningarna eftersom jag lätt kan fastna i arbetet och 
haft svårt att prioritera vilka moment som ger mervärde. Under förstudien och teorin 
ville jag gärna undersöka alla typer av information som jag kunde hitta, relevanta som 
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irrelevant bara för att samla på mig så mycket information som möjligt, vilket är en 
omöjlig uppgift eftersom information aldrig tar slut. Speciellt inte när det handlar om 
säkerhet i alla världens länder. Ett tips till mig själv nästa gång är att lägga tid i början 
för att planera prioriteringen för dessa faser för att förhindra stress och förvirring. 
Samtidigt är jag väldigt glad över all information jag tog till mig under förstudien 
eftersom det varit en sådan bra bas att utgå från och något jag gärna lagt mer tid på. 
 
Jag är väldigt glad över arbetet som har en god chans att skapa en standard och 
inspiration, inte bara för uppdragsgivaren utan även för konkurrenter som inte har 
symboler, och kanske även för vissa fordonstillverkare som vill skapa sina egna 

brandskyddsdekaler. Dessutom finns det en möjlighet att skicka in mina symboler till 
ISO för att få dem standardiserade.  
Mitt arbete bidrar till att visa på hur grafik för brandsäkerhet i fordon på ett 
användarvänligt sätt kan utformas för användare världen över. Arbetet innehåller 
undersökningar om internationella standarder och enskilda länders grafiska 
säkerhetsdekaler, vilket kan vara till hjälp för liknande utformningar. Dessutom har ca 
80 fordonsförare i Sverige svarat på tolkningar av symboler för maskiner, vilket gett 
ett stort underlag för statistik över deras erfarenheter och den verkliga miljön. Detta 
ger information till maskinföretag som vill utforma symboler för den svenska 
marknaden.   

 
6.7 RELEVANS 
Arbetet med utformningen av dekalerna kommer troligtvis att spela en stor roll för 
flera personer världen över.  
För den huvudsakliga intressenten, OEM kunderna, kommer denna utformning att 
skapa vinster i både tid, administrationsarbete och ekonomi då arbetet med dekalerna 
kommer förenklas och ta mindre tid att hantera. Detta enligt Design Engineeer M. 
Daggenfelt 1. En annan stor skillnad ekonomiskt kan också bli för försäkringsbolagen 
som försäkrar maskinentreprenörens ägodelar i form av exempelvis skog2. Då föraren 
av maskinen förstår dekalerna bättre finns en större möjlighet att denne utför rätt 
handlingar för att minska brandpåverkan av omgivande föremål.  
Bränder kan skapa förödande konsekvenser för samhället i stort. Om exempelvis en 
skogsbrand skulle få stor omfattning så påverkas den lokala regionen för djur, natur, 
enskilda människor och städer, vilket kan få allvarliga konsekvenser för ekonomi, 
ekologi och hälsa enligt WWF. Skogsbränder orsakas främst av människan och antal 

areal som brinner påverkas av bland annat på släckningsresurserna3. Därför blir 
informationen för ett släcksystem en viktig faktor vid brand. Ett annat exempel är 
Kiruna där gruvindustrin är arbetsgivare till 17 % av invånarna4 och en viktig aktör 
för Sveriges ekonomiska utveckling5. Skulle bränder i gruvan uppstå kan det påverka 
hela samhället i stort både för människornas arbete och hälsa, men också, i värsta fall, 
för landets ekonomi. 
Att förhindra personskador är ett av de främsta argumenten för projektets relevans. 
Enligt Brandskyddsföreningen inträffar bränder minst en gång i veckan på bussar i 
Sverige, och för att teckna en brandförsäkring måste bussen, om registrerad efter 2003, 
ha ett automatiskt släcksystem installerat, där Dafo är ett rekommenderat företag6.  

                                                
1 Personlig kommunikation, 5 februari 2018 
2 Dina.se 
3 http://www.klimatanpassning.se 
4 http://www.regionfakta.com 
5 https://samhallsomvandling.lkab.com 
6 Dina.se 
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För målgruppen fordonsförare kan förståelsen av dekalerna vara livsavgörande, särskilt 
då systemet inte utlöses automatiskt, då föraren behöver bli medveten om branden 
och agera korrekt för att öka säkerheten för både sig själv och sin omgivning. Vissa av 
dekalerna informerar dessutom om att inte förstöra systemets kablar, görs detta så 
kommer anläggningen inte utlösas vid brand.  
Slutligen kommer alla dessa riskfaktorer påverka uppdragsgivarens ställning på 
marknaden beroende på brändernas utfall. 
 

6.8 SLUTSATSER 
Avsnittet beskriver hur resultatet uppfyllt de syften, mål och frågeställningar som gjorts 
under projektets början. 

6.8.1 Projektets syften och mål 

Syftet med projektet var att skapa språkoberoende dekaler för släcksystemet till OEM 
kunderna för att underlätta administrationen. Dekalerna önskades även ge enhetlig 
och tydlig kommunikation om brandsäkerhet för slutanvändaren, fordonsföraren. Ett 
annat önskemål från uppdragsgivaren var att projektet skulle undersöka de nuvarande 
symbolernas kommunikation och slutligen ge rekommendationer för storleken på de 
utvecklade dekalerna. 
Målet var att skapa en grupp enhetliga dekaler med symboler som genom principer 
inom grafisk design skapar tydligare och snabbare information till systemets berörda 
intressenter. 
Resultatet uppfyller målet genom att vara 10 stycken enhetliga dekaler med symboler 

som troligen fungerar på en internationell marknad, och därför bara behövs i en 
uppsättning. För att validera resultatet har arbetet innehållit undersökningar inom 
internationella regler och utföranden, samt användartester och enkäter för nuvarande 
och framtagna symboler. Testpersonerna som varit delaktig har varit med och utan 
erfarenhet av arbetsfordon. Slutligen har symboler och enkäter anpassats till teorier 
inom grafisk formgivning och visuell psykologi. 

6.8.2 Frågeställning 1 

• Vad bidrar till att symboler kan utformas universellt? 
 
Symboler kan utformas för ett universellt syfte genom att förhålla sig till de regelverk 
inom säkerhetsskyltning som finns världen över, generellt sett ser regelverken likadana 

ut efter arbetets undersökningar. Symbolerna bör också i största mån följa de grafiska 
symboler som International Organization for Standardizations (ISO) gett ut eftersom 
deras standarder finns i så pass många länder, samt att ledande fordonstillverkare följer 
dessa. För att stärka symbolernas kommunikation oavsett språk är en bidragande faktor 
att använda sig av designprinciper. 

6.8.3 Frågeställning 2 

• Vilka internationella säkerhetsföreskrifter gällande färg och form existerar? 
 
Arbetets undersökningar visade att de flesta länder troligtvis använder liknande regler 
för säkerhetsskyltning. Blåa runda former med vit symbol används för påbud, röda 
kvadrater med vit symbol för brandsäkerhet och gula eller orangea trianglar med svart 
symbol för varningar. Det som särskiljer skyltarna åt är vissa färgskiftningar, symboler 
och att det utöver symbolen kan tillkomma en beskrivande text på landets språk.  
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6.8.4 Frågeställning 3 

• Hur bör dekaler utformas och placeras för att medge synlighet för föraren? 
 
Storlekarna på symbolerna styr storlekarna på dekalerna, och enligt teorin ska 
symbolerna vara 15 mm per meter från punkten de huvudsakligen ska observeras från. 
Utöver symbolen ska skyltens färgyta ofta vara minst 50 %. Eftersom förarens 
arbetsmoment i huvudsakligen är 0,3 till 1 meters avstånd från potentiella platser 
dekalerna fästes på ger det en symbolstorlek på 4,5 – 15 mm. De flesta symboler på 
systemdekalerna är därför 15 till 40 mm stora för att skapa en ordentlig 
säkerhetsmarginal i fall att distans- eller ljusförhållanden skulle ändras. Dekalerna bör 

placeras tydligt utifrån funktionens och användarens placering när denne kan tänkas 
behöva funktionen.   

 

6.9 REKOMMENDATIONER 
För vidare arbete inför implementering av produkten bör uppdragsgivaren förhålla sig 
till nedanstående rekommendationer. 
Användarstudier internationellt skulle behöva genomföras för att verkligen validera 
slutsatserna för de undersökningar som gjorts. För resultatet bör användartester både i 
Sverige och i andra länder skapas för att validera främst symbolernas kommunikation, 
och fler syntester eller tester i den verkliga miljön för att kontrollera storlek- och 
placeringsrekommendationer. 
Paneldekalens symboler skulle behöva ett fortsatt idéarbete med användartester 
internationellt för att försäkra sig om att föraren verkligen förstår systemets status och 
handlingar. Det skulle dessutom vara fördelaktigt för uppdragsgivaren att införskaffa 
de ISO dokument som avhandlar grafiska symboler och dekaler i sitt fortsatta arbete. 
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Bilaga 1 – Konkurrenter 
Resultat av marknadsundersökning 
 
Konkurrenter 
 

  
Larmpanel Afex   
 Larmpanel Ansul 
Foto: firestormgroup.com.au  Foto: Greta Kerttu 
 

  

   
Larmpanel Preso    Larmpanel Fogmaker 
Foto: Greta Kerttu   Foto: 
firestormgroup.com.au 
 
 
Fältstudie 
Bilderna nedan är tagna av Greta Kerttu. 
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          ISO 01A                      Mått: 
125x60 mm 
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Brandrelaterat 

    
Dekaler Dafo och Komatsu (ca 70x40) Dafos panel i hytt (avstånd ca 70 cm) 
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Bilaga 2 – Projektplanering 

 
Gantt-schema inför planeringen, från 9 februari 2018. 



 

 55 

Bilaga 3 -  Intervjufrågor 
 
Intervjufrågor till servicetekniker: 

• Hur går service proceduren till? 
• På vilket sätt används dekalerna för service idag? 

• Finns det någon information som skulle underlätta för säkerheten/servicen som du skulle vilja 
se fanns på dekalerna? 
 

Intervjufrågor till företag: 

• Vilka standarder används? Internationella? 

• Hur tas nya symboler fram? Används teori? erfarenhet? inspiration från standarder? 

• Andra erfarenheter?  

• Vad har inte funkat? 
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Bilaga 4 – Nuvarande symboler 
Bilagan innehåller de detaljerade metoder i form av intervjuer och enkäter som 
använts under projektet. 
Här presenteras de frågor och bilder som enkät 1 har innehållit. 
 

Vad säger symbolerna? 
Syftet med enkäten är att undersöka hur du tolkar olika symboler. Det enda du vet är att du 

ser symbolerna när du kör en maskin (ex traktor, buss, dumper). Det finns inga rätt eller fel, 

du beskriver så gott du kan utifrån dina egna tankar och erfarenheter. Tack! /Greta 

 

Vad tror du denna symbol vill säga? * 

 
 
Vad tror du denna symbol vill säga? * 

 
 
Vad tror du denna symbol vill säga? * 

 
 
Vad tror du denna symbol vill säga? * 

 
 
Vad tror du denna symbol vill säga? * 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta är en bild på en panel där några 
symboler sitter idag. Det kan hjälpa dig 
tolka vad symbolerna vill förmedla. 
Efter denna bild kommer fler bilder på 
symbolerna var för sig som du 
besvarar. (besvara ej denna bild) 
 

 
Gå vidare till nästa bild 
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Vad tror du denna symbol vill säga? * 

 
 
Vad tror du denna symbol vill säga? * 

 
 
Vad tror du denna symbol vill säga? * 

 
 
Vad tror du denna symbol vill säga? * 

 
 
Vad tror du denna symbol vill säga? * 

 
 
Vad tror du denna symbol vill säga? * 

 
 

Vad tror du denna symbol vill säga? * 

 
 
Vad tror du denna symbol vill säga? * 

 
 
Vad tror du denna symbol vill säga? * 

 
 
Vad tror du dessa symboler vill säga 
tillsammans? * 
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Bilaga 5 – Inlärningstest för 
systemsymboler 

 
Bilagan innehåller de koncept som användes för testet. 
 
 

 
Koncept: motorstopp. 
 

 
Koncept: detektorkabel. 
 

  
Koncept: dra ut sprint. 
 

 
Koncept: tryck på utlösningsdon. 
 

    
Koncept: strömmatningskabel. 

 
Koncept: huvudströmbrytare. 
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Koncept: stoppa motorn. 
 

 
Koncept: utlös släcksystemet. 
 

 
Koncept: släck med handbrandsläckare. 
 
 

                      
Koncept: drivgaspatron. 
 

       
Bild XX. Koncept: Vid arbete. 
 

         
Koncept: service. 
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Koncept: starthjälp. 
 

   
Koncept: svetsning. 
 
Panelsymboler 

 Koncept: Röd knapp 
för utlösnings av släcksystem. 
 

 Koncept: Grön 
knapp för test/återställ. 
 

 Koncept: slut på 
batteri. 
 

 
Koncept: fel på utlösningsmekanismen. 

 



 

 61 

 
Koncept: fel på detektor. 
 

 
Koncept: manuellt läge. 
 

 
Koncept: systemet aktivt. 
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Bilaga 6 – Inlärningstest för 
panelsymboler 

Bilagan innehåller den enkät som skickats ut för testet. Denna bilaga skickades ut till potentiella användare. 
 

Vilken symbol föredrar du? 
Symbolerna nedan är utformade för att beskriva ett brandsläcknings-system i ett fordon (gruvmaskin, 
traktor, buss etc), och du ska gissa och välja den symbol som du tycker är tydligast för dig. 
Så här gör du testet: 
Nio frågor med varsin bild kommer dyka upp. För varje fråga ska du välja den symbol som du tycker är 
bäst eller föredrar mest utifrån beskrivningen, och skriva dess nummer i svarsrutan. Det kan finnas 
symboler med samma innebörd, men du väljer utifrån dina egna preferenser.  
Formuläret är framtaget för att få veta hur människor tolkar olika symboler och vilka de föredrar. Syftet 
är att välja ut de symboler som flest människor är enade om och använda dessa till vidareutveckling inom 
mitt examensarbete.  
Ha så kul! :) /Greta Kerttu 
 

Vilken symbol beskriver "manuellt läge" bäst enligt dig? * 

 
 

(Nedanstående fyra frågor presenterades med samma bild som fråga ett) 
 

Vilken symbol beskriver "brand kan ej detekteras" bäst enligt dig? * 
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Vilken symbol beskriver "Fel på utlösningsmekanismen (släckningen)" bäst 

enligt dig? * 
 
Vilken symbol beskriver "batteriet är slut" bäst enligt dig? * 
 
Vilken symbol beskriver "Systemet är aktivt" bäst enligt dig? * 
 

Du ska återställa eller testa så att systemet fungerar, vilken knapp väljer du? * 

 
Alternativ 1 
Alternativ 2 
Alternativ 3 
 

Det brinner och du ska trycka på en knapp för att släcka branden, vilken 
knapp väljer du? * 

 
Alternativ 1 
Alternativ 2 
Alternativ 3 

 
Vilken symbol beskriver "starthjälp" bäst enligt dig? * 

 
Alternativ 1 
Alternativ 2 
Alternativ 3 

 
Vilken symbol beskriver "stoppa motorn vid brand" bäst enligt dig? * 
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Alternativ 1 
Alternativ 2 
Alternativ 3 
 

Vilken symbol beskriver "slå av huvudströmbrytaren vid brand" bäst enligt 
dig? * 

 
Alternativ 1 
Alternativ 2 
Alternativ 3 
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Bilaga 7 – Inlärningstest för 
panelsymboler 

Bilagan innehåller den enkät som skickats ut för testet. Denna bilaga skickades ut till fordonsförare. 
 

Symboler för maskinister 
Symbolerna nedan är utformade för att beskriva ett brandsläcknings-system i ett fordon (gruvmaskin, traktor, buss 

etc), och du ska gissa och välja den symbol som du tycker är tydligast för dig. 

Så här gör du testet: 

Nio frågor med varsin bild kommer dyka upp. För varje fråga ska du välja den symbol som du tycker är bäst eller 

föredrar mest utifrån beskrivningen, och skriva dess nummer i svarsrutan. Det kan finnas symboler med samma 

innebörd, men du väljer utifrån dina egna preferenser.  

Formuläret är framtaget för att få veta hur personer med maskinerfarenhet tolkar olika symboler och vilka de 

föredrar. Syftet är att välja ut de symboler som flest människor är enade om och använda dessa till vidareutveckling 

inom mitt examensarbete som går ut på att skapa säkerhetsdekaler för släcksystem i fordon.  

Ha så kul! :) /Greta Kerttu 

 

Har du erfarenhet av att köra fordon med installerat släcksystem? * 
Ja 
Nej 
Vet ej 

För släcksystemets panel 
De sju frågor som kommer nedan (med svart bakgrund) är för panelen för släcksystemet som oftast är placerad 
i hytten vid föraren, så att föraren kan följa status och agera vid brand. 

Vilken symbol beskriver "manuellt läge" bäst enligt dig? * 
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(Nedanstående fyra frågor presenterades med samma bild som fråga ett) 
 

Vilken symbol beskriver "brand kan ej detekteras" bäst enligt dig? * 
 
Vilken symbol beskriver "Fel på utlösningsmekanismen (släckningen)" bäst 
enligt dig? * 
 

Vilken symbol beskriver "batteriet är slut" bäst enligt dig? * 
 
Vilken symbol beskriver "Systemet är aktivt" bäst enligt dig? * 
 
Du ska återställa eller testa så att systemet fungerar, vilken knapp väljer du? * 

 
Alternativ 1 

Alternativ 2 
Alternativ 3 
 

Det brinner och du ska trycka på en knapp för att släcka branden, vilken 
knapp väljer du? * 

 
Alternativ 1 
Alternativ 2 
Alternativ 3 

Sista frågan är för att symbolisera maskinens funktioner 

För att beskriva att föraren ska stoppa motorn (exempelvis vid brand), vilken 
symbol föredrar du? * 

 
Alternativ 1 
Alternativ 2 
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För att beskriva att föraren ska slå av huvudströmbrytaren (exempelvis vid 
brand), vilken symbol föredrar du? * 

 
Alternativ 1 
Alternativ 2 
 
 

 
 


