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Sammanfattning
Tekniska produkter blir mer och mer komplexa och detta gör att förare, 
mekaniker och servicepersonals behov efter stöd som bland annat servicelitteratur 
ökar. I detta examensarbete fokuserar jag på tekniska manualer i Scanias Service-
handbok. I dagsläget består informationen i Servicehandbokens manualer av ett 
samspel mellan text och illustrationer. Detta gör att många av Servicehandbokens 
användare exkluderas då en stor del anser att manualerna är för textbaserade samt 
att en del användare har läs- och skrivsvårigheter. Syftet med detta arbete var att ta 
fram riktlinjer för hur Scania kan, genom mer visuell information, utforma 
Servicehandboken för att inkludera alla användare. Under arbetets gång har jag 
haft kontakt med mekaniker på Scanias interna verkstad för att anpassa 
utformningen av informationen i Servicehandbokens manualer efter målgruppens 
behov. Genom olika metoder och teorier inom informationsdesign visade det sig 
att förare, mekaniker och servicepersonal behöver två olika steg i manualerna 
beroende av kunskapsnivå. Steg 1 är för erfarna förare, mekaniker och 
servicepersonal som behöver kortfattad information och steg 2 är för de med 
mindre erfarenhet som behöver mer stöd i form av utförligare information. 
Gemensamt, oavsett kunskapsnivå, var att målgruppen vill ha och behöver mer 
bilddriven information. Utifrån detta utformade jag en manual i två steg som är 
anpassade efter målgruppens behov.

Nyckelord: Informationsdesign, Informativ illustration, Manual, Servicelitteratur, 
Bilddriven information, Scania

Abstract
Technical products are becoming more and more complex, this means that the 
drivers, mechanics and service personnel’s need for assistance such as the service 
literature is increasing. In this degree project the focus is on the technical manuals 
of Scania’s Workshop Manual. Today, the information in the Workshop Manual 
consists of collaboration between text and illustrations. Many users of the Work-
shop Manual are excluded since the information is text-based and some of the 
users are illiterate. The purpose of this degree project was to develop guidelines 
for how Scania may, through more visual information, design the Workshop 
Manual to include all users. I had contact with mechanics at Scania’s internal 
workshop to customize the design of the information in the Workshop Manual of 
the target group needs. Through various methods and theories in information 
design, it turned out that drivers, mechanics and service personnel need two 
different stages of information in the manuals depending on the level of 
knowledge. Step 1 is for experienced drivers, mechanics and service personnel 
who need concise information. Step 2 is for those with less experience who need 
more support in the form of more detailed information. In common, 
regardless of skill, the target group wants and needs more image-driven 
information. From this, I designed a manual in two steps that are tailored to the 
target group.

Keywords: Information design, Informative illustration, Manual, 
Service literature, Image-based information, Scania
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1 Inledning
 
Här redogör jag för bakgrunden till examensarbetet. Jag tar upp delar som 
förtydligar mitt arbete inför fortsatt läsning.

1.1 Bakgrund

Scania är ett företag som är verksam i cirka 100 länder och har omkring 1500 
verkstäder världen över där 14000 mekaniker arbetar. Enligt en undersökning som 
Mikael Salomonsson, chef på avdelning ETCB för kommersiell teknisk utbildning 
på Scania, redovisade visade att en mekaniker kunde ha 70 % av sin kunskap i 
huvudet år 1987. År 2005 har detta minskat till 15 % på grund av att komplex-
iteten hos produkter ständigt ökar. Detta betyder att det behövs stöd i form av 
servicelitteratur som Scanias Servicehandbok (Workshop Manual/WSM). Det är 
här mitt fokus kommer att vara i detta examensarbete.

Scanias Servicehandbok hanteras av förare, mekaniker och servicepersonal 
(benämns även som användare eller målgrupp) runt om i världen och innehåller 
tekniska manualer för reparation, tillsyn och skötsel av lastbil, buss och 
motor. Servicehandboken presenteras via ett internt system som heter MULTI och 
distribueras, just nu, till berörda verkstäder på DVD-skivor. Informationen läses 
sedan på skärm eller skrivs ut av berörda personer.

1.2 Tema och problembeskrivning

Årets tema var “Exkludering och inkludering” och i samarbete med Scania kom 
vi snabbt överrens om vad de behövde ha hjälp med. I dagsläget anser Scania att 
informationen i Servicehandboken består av ett samspel mellan text och illustra-
tioner. Dock är det tydligt att informationen är baserad på text och illustrationer 
används ofta som ett komplement till den övriga informationen, detta gör att text 
är huvudbäraren av information. (Se avsnitt “Analys av befintligt material”). 
Detta gör att många av Servicehandbokens användare exkluderas då en stor del 
anser att manualerna är för textbaserade samt att en del användare har läs- och 
skrivsvårigheter. Detta gör att alla inte kan förstå, tolka och följa informationen 
på ett effektivt sätt vilket ibland leder till misstag och slarv som påverkar Scanias 
produkter.

Scania bör därför sträva efter en mer bildbaserad Servicehandbok som kan göra 
att informationen blir mer användarvänlig, tydlig och läsbar vilket inkluderar alla 
användare. Detta skulle även bidra till minskad översättningskostnad.
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1.3 Tidigare forskning och litteratur

Scania är medvetna om att en stor del av Servicehandbokens användare anser att 
informationen i manualerna är för textbaserade samt att en del användare har 
läs- och skrivsvårigheter. Detta leder till informationsinhämtning som inte är 
effektiv samt misstag och slarv som påverkar Scanias produkter. På grund av detta 
har jag studerat litteratur för att finna en lösning och stöd för att basera Service-
handboken på mer visuell information.

Jag har främst studerat litteratur skriven av Barbara Tversky, professor i psykologi 
som specialiserar sig på kognition vid Stanford University, för att få en inblick i hur 
människor uppfattar visuell information. Med den meritlista Tversky har i form av 
forskning, avhandlingar och priser anser jag att detta är en pålitlig källa.

Tversky menar att visualisering är ett kognitivt verktyg som används som ett 
hjälpmedel för att avlasta arbetsminnet och lämnar då rum för att tolka och 
behandla information. Visualisering ska ses som en viktig funktion som är till för 
att förmedla information. Vidare menar författaren att designa på rätt sätt innebär 
att vi tar hänsyn till människors kognitiva och perceptiva förmågor (2006, sid 72). 
Som all effektiv kommunikation ska visualiseringar underlätta för effektivitet. De 
ska extrahera och betona den information som är viktig för syftet, samt eliminera 
den information som inte är viktig (sid 54).

Tversky har sammanställt styrkor och svagheter hos ord och bild. Ord är 
grundformen till kommunikation och är konkreta eller abstrakta, kortfattade eller 
långa. Bilder å andra sidan använder element och spatiala relationer mellan dem för 
att förmedla konkreta och abstrakta betydelser tämligen direkt. Att använda både 
tomrum och utrymme i bilder, för att skapa betydelser, stödjer och 
underlättar den kapacitet som människor har för att tolka, förstå och lagra både 
spatial och visuell information (2003, sid 19-20).

Utifrån detta anser jag att mer visuell information i Servicehandboken kan hjälpa 
målgruppen att, på ett enkelt och effektivt sätt, kunna förstå och tolka informa-
tionen. Att komplettera illustrationer och kortfattad text med symboler i manualerna 
gör att textmängden minskas. Detta kan fungera för de som anser att mängden 
information är för tung att ta in idag samt för de som har läs- och skrivsvårigheter. 
En kombination av illustrationer, kortfattad text och symboler är det som kan 
behövas för en effektiv Servicehandbok.

1.4 Syfte

Syftet med mitt examensarbete är att ta fram riktlinjer och förslag till hur Scania 
kan, genom att använda mer visuell information, anpassa utformningen av  
manualerna i Servicehandboken för att inkludera alla användare.
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1.5 Frågeställning
 
”Hur kan Scanias Servicehandbok bli mer användarvänlig, tydlig och läsbar? Och 
hur den kan underlätta och effektivisera informationsinhämtning för förare, 
mekaniker och servicepersonal genom att använda mer bilddriven information?”

1.6 Avgränsning och målgrupp

Jag inriktar mig på svenska förare, mekaniker och servicepersonals behov. Jag 
är medveten om att Servicehandboken används världen över, men att utforma en 
handbok som ska fungera globalt är ett för stort arbete för att kunna utföras under 
dessa tio veckor. Jag kommer däremot inte att utforma någonting som är vad man 
kan kalla för “typiskt svenskt”, då jag ändå tar hänsyn till att Servicehandboken 
används globalt.

Jag har avgränsat mig till ett avsnitt i den befintliga Servicehandboken som 
beskriver borttagning av sidokåpor på en stol till lastbil. Detta var någonting som 
jag självständigt kunde arbeta med och utformningen av avsnittet kan ses som ett 
generellt exempel på hur mycket av informationen i Servicehandboken är 
utformad.

Jag kommer inte att utvärdera eller ändra Scanias standard på teckensnitt, linje-
tjocklekar eller vinklar på illustrationerna då jag anser att det inte är där problem 
finns. 

Manualerna är digitala och läses på skärm i systemet MULTI, därefter kan 
målgruppen välja om de vill skriva ut manualen eller inte. Målgruppens arbets-
situation skiftar och beror på om de har tillgång till dator där arbetet ska utföras 
eller inte.

1.7 Definition av begrepp

Begrepp jag kommer att använda mig av som behöver preciseras är:
• Bilddriven information: Information i tekniska manualer som främst drivs och 

består av bilder.

• Visuell information: Detta begrepp avser bildlig information så som färg, form 
och illustrationer.

• Informationsinhämtning: Servicehandbokens målgrupps förmåga att tolka och 
förstå innehållet i den information som finns i manualerna.

• Läsbar: Läsarens möjlighet att uppfatta och förstå text och bilder genom  
innehåll och presentation i informationsmaterialet (Pettersson 2003, citerad av 
Frank, 2004, sid 212)
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• Symbol: Bilder som inte har någon direkt koppling och inte är en direkt avbild 
av någonting.  

• Arbiträra symboler: Objektet liknar inte företeelsen i fråga.

1.8 Källkritik

Genom hela examensarbetet används metoden källkritik. Detta är en 
metod som säkerställer att information kommer från en pålitlig källa som är 
anpassad efter det syfte det används till (Holme & Solvang, 1997, sid 135-137). 
All litteratur som används i detta arbete är granskade och relevanta för syftet. 
Metoder och teorier är framtagna ur källor som är aktuella, har ett tydligt syfte till 
mitt examensarbete och av författare som jag har granskat, genom detta anser jag 
att de är pålitliga.

1.9 Metodkritik

Genom valda metoder ville jag få en så bred bild av målgruppens åsikter och av 
Servicehandbokens användningsområden som möjligt. Jag hade som avsikt att 
intervjua och utföra användbarhetstest på ett varierat urval ur målgruppen och på 
fler verkstäder. Detta var tyvärr för svårt att utföra under dessa veckor vilket ledde 
till att jag enbart kunde besöka en extern och en intern verkstad. Anledningen till 
att jag valde att både besöka en intern och en extern verkstad är att arbetssättet 
skiljer sig. Scanias interna verkstad YSS är mer vana med systemet MULTI som 
Servicehandboken presenteras i samt att de testar manualer som sedan de externa 
verkstäderna får ta del av. I detta examensarbete kunde jag endast ha användning 
av kontakten med Scanias interna verkstad YSS, då kontakten med den externa 
verkstaden inte ledde till information som jag kunde använda i detta examen-
sarbete. På grund av detta kunde jag endast intervjua och utföra användbarhetstest 
på yrkesbefattningen mekaniker. 

Däremot anser jag att mina metoder var tillräckliga för att kunna anpassa 
utformningen av manualer i Servicehandboken efter målgruppens behov.

Under intervjun på YSS valde jag att enbart anteckna på grund av att mekanikern 
och gruppchefen visade hur systemet MULTI används och hur de hittar informa-
tion i Servicehandboken. De visade även exempel på bra och sämre manualer. 
Detta gjorde att en bandinspelning inte hade hjälpt för att få med den information 
som mina anteckningar kunde.
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2.1 Val av metod

Genom kvalitativa metoder sätter forskaren sig in i den undersöktes situation för 
att kunna se världen utifrån dennes perspektiv. Forskaren vill ha denna närhet till 
sina undersökningsenheter och kunna se det som ska studeras inifrån för att få 
en djupare förståelse till företeelsen (Holme & Solvang, 1997, sid 92). Styrkan 
i kvalitativa metoder ligger i att vi får en helhetsbild av det som studeras vilket 
leder till en ökad förståelse av sammanhanget (sid 79).

Genom att jag använde kvalitativa metoder fick jag en närhet till det jag 
undersökte. Jag fick en dialog med målgruppen och kunde på så vis förstå saken 
ur deras perspektiv. Det är Servicehandbokens målgrupp som är den slutliga 
användaren av informationen och dessa kvalitativa metoder, som jag redogör för 
nedan, gjorde det möjligt att få mycket bra insikt i deras tankar och åsikter.

2.2 Intervju

För att kunna konkretisera vad problemet med informationen i Servicehandboken 
var valde jag att besöka Scanias interna verkstad YSS och Arver Lastbilar AB, 
verkstad och försäljning av reservdelar till Scania i Eskilstuna, för att intervjua 
målgruppen. Anledningen till att jag ville besöka en intern och en extern verkstad 
var för att kunna få en så bred bild av målgruppens åsikter och av Servicehand-
bokens användningsområden som möjligt.

Jag använde metoden kvalitativ intervju som liknar ett vanligt samtal där man 
strävar efter att låta undersökningspersonerna påverka och styra samtalets 
utveckling. Efter samtalet vaskar man fram det som är viktigt för sitt område 
(Laursen, 1979, citerad av Holme & Solvang, 1997, sid 99). Jag använde en 
intervjumall som en minneslista med viktiga aspekter som jag ville ta upp under 
samtalets gång (sid 101) (se bilaga 10.1, sid 32). Om man vill fånga upp intervju-
personens perspektiv skulle en utvecklad mall motverka detta (Ryen, 2004, sid 
44).

Urvalet av undersökningsenheter påverkades av att jag ville ha en variationsbredd 
för att få ett så stort informationsinnehåll som möjligt. På YSS och Arver Lastbilar 
samtalade jag med mekaniker, kundmottagare och gruppchef. Detta gjorde jag för 
att få information från en varierad kunskapsnivå, varierande arbetsuppgifter samt 
för att samla olika åsikter och synvinklar på Servicehandboken.

2 Metod

Här redogör jag för vilka metoder jag har valt och varför de är tillämpbara i mitt 
arbete.
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När en kvalitativ intervju utförs skiljer man på respondent- och informantintervju. 
Respondent är någon som är delaktig i den företeelse vi studerar (mekaniker och 
kundmottagare) och informant är en person som står utanför den företeelse vi 
studerar men som har mycket att säga om den (gruppchef) (Holme & Solvang, 
1997, sid 104).

2.3 Konkurrentanalys

En metod för att främja utformandet av informationen i Servicehandboken är att 
undersöka hur andra ledande företag har valt att utforma sina manualer, hur de 
agerar idag och vad deras styrkor och svagheter är (Bergström, 2009, sid 51). 
Detta leder bland annat till identifiering av vad som kan fungera och vad som ska 
undvikas i manualer samt idégenerering. Jag valde att titta på Volvo, MAN och 
Mercedes då det var dessa företag som Scania hade mest konkurrentinformation 
om. Jag tittade på manualer i stort eftersom jag ville undersöka hur företag 
använder bild och text i manualer generellt, samt för att det inte alltid gick att hitta 
den sorts serviceinformation som finns i Scanias Servicehandbok.

2.4 Analys av befintligt material

Denna metod används för att identifiera styrkor och svagheter i det befintliga 
materialet vilket gör att jag kan analysera vad jag behöver arbeta vidare med. 
Scania har en stilmall för utformning av Servicehandboken som ska följas där allt 
från rubriker, listor, bildstorlek till layout finns med. Tyvärr används detta inte 
konsekvent på grund av att den inte är implementerad överallt än, gammalt 
material ligger kvar oförändrat och för att systemet MULTI inte tillåter alla 
layoutändringar.

Personal som är inblandade i utformningen av information till Servicehand-
boken har tagit fram material som de anser kan bli mer bilddrivet. Jag har tagit 
del av detta och avgränsat mig till en del i en manual som beskriver borttagning 
av sidokåpor på en stol till lastbil. Den avgränsade delens utformning är genom-
gående i hela manualen och därför kan den ses som ett generellt exempel på 
utformningen av informationen i hela detta avsnitt (se bilaga 10.2, sid 33). Jag har 
analyserat varför manualen inte fungerar korrekt idag utifrån målgruppens behov.
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2.5 Användbarhetstest

Ett användbarhetstest är en metod där material 
testas för att eliminera designproblem samt för att 
minska frustration hos den slutliga användaren av 
materialet (Rubin, 2008, sid 22). Detta gör jag 
genom en blandning av “Exploratory test” och 
“Comparison test”, som jag beskriver nedan. 
Jag utförde testen på Scanias interna verkstad YSS 
med syftet att få fram vilken sorts manual 
målgruppen enklast och effektivast använder och 
som de känner sig trygga med. Att ha ett tydligt syfte med testen gör att jag kan 
koncentrera mig på vad som är viktigt för mitt material och ställa rätt frågor (sid 
65).

Under ett “Exploratory test” går användaren igenom och granskar materialet samt 
svarar på frågor. Det är informellt och det är användarens tankeprocess som är 
viktigt. Här kan användaren komma med idéer för att förbättra materialet där delar 
verkar otydliga (Rubin, 2008, sid 31). Genom ett “Comparison test” kan man ta 
reda på vilket material som har bäst potential genom att jämföra olika alternativ, 
detta för att se vilken design som användaren lättast förstår och använder samt för 
att se för- och nackdelar med olika sorters design (sid 37). 

Genom dessa tester kan jag få reda på hur målgruppen uppfattar och tolkar olika 
sorters manualer samt att få fram vilken typ av material som målgruppen kan 
hantera på bästa sätt.

För att slippa “Ole, Dole, Doff”
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3 Teori

I denna del redogör jag vilka tillämpbara teorier jag har studerat samt hur jag har 
användning för dem i mitt arbete. Detta för att ta fram riktlinjer och förslag till hur 
Scania kan, genom att använda mer visuell information, anpassa utformningen av 
informationen i Servicehandboken för att inkludera alla användare.

3.1 Att tolka och förstå information

Perception handlar om hur vi omvandlar våra sinnesintryck till information, 
kognition innebär vår förmåga att förstå och hantera information (Williams, 2005, 
sid 149). Detta är viktigt då detta examensarbete handlar om hur jag kan få 
Servicehandbokens målgrupp att, genom mer visuell information, tolka och förstå 
informationen.

För att optimera den kognitiva processen krävs god design. Valet av mönster 
och symboler är viktigt så att visuella förfrågningar effektivt kan produceras av 
målgruppen (Ware, 2008, sid 174). Ware menar att om någonting ska vara lätt 
att hitta, ska objektet urskiljas från mängden genom färg, form, orientering och 
rörelse (sid 33). Även Tversky (2006, sid 72) menar, som jag nämnt tidigare, att 
visualisering kan ses som ett kognitivt verktyg som används som ett hjälpmedel 
för att avlasta arbetsminnet, detta lämnar då utrymme för att tolka och behandla 
information. Att designa rätt innebär att ta hänsyn till människors kognition och 
perception.

Utifrån detta kommer jag följa gestaltlagar och principer som är utformade för att 
på bästa sätt nå ut till människor.

3.2 Layout

För att informationen i Servicehandboken ska få en tydlig struktur kommer jag att 
använda mig av designprinciper för att skapa en enhetlig layout. 

Ett sätt att få människor att läsa någonting effektivt är att använda hierarki efter-
som människor läser av material efter mönster och skillnader. Att tyngd och skala 
i materialet skiljer sig åt kan signalera att vissa delar ur ett material är viktigare än 
någonting annat (Baer, 2008, sid 98). Genom att använda hierarki i informationen 
kan jag hjälpa målgruppen att se och hitta viktig information vilket de anser är 
svårt att urskilja idag. 

Jag kommer även att använda fyra designprinciper vilka är kontrast, balans, linje 
och rytm (Bergström, 2009, sid 231). Detta kommer göra att manualen får ett 
stabilt och rent intryck, utan rörig information på liten yta vilket är hur det ser ut 
idag. 
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Närhetens och likhetens lag är något jag kommer att ta hänsyn till vid utformingen 
av manualer. Närhetens lag betyder att objekt som uppträder nära varandra 
upplevs höra samman och bildar på så vis en helhet. Likhetens lag betyder att 
former som liknar varandra hör samman genom till exempel färg, form och ikoner 
som hjälper läsaren att hitta information (Bergström, 2009, sid 231). Detta bidrar 
till en mer effektiv informationsinhämtning då målgruppen lätt kan se vilken text 
och bild som hör samman med en tydlig struktur.

3.3 Färg i manualer

Färg är ett verktyg som kan användas för att markera viktig information och få 
objekt eller text att skilja sig från mängden i Servicehandboken. Då illustrationer 
och text i dagsläget är i gråskala kan jag med färg få viktig information att skiljas 
från det övriga. Bergström menar att färg kan vara funktionell där färg stödjer 
och förbättrar materialets fysiska och kommunikativa funktioner. Funktionell 
färg används främst för att attrahera, skapa stämning, informera, strukturera och 
pedagogisera. I mitt arbete kommer pedagogisering genom färg främst att använ-
das vilket innebär att man kan understryka, betona och förtydliga vissa delar av 
ett material genom färg (2009, sid 256, 263). Ware anser att det mest effektiva 
sättet att markera information är när enbart en färg används, förutom svart och vitt 
(2008, sid 81). Vidare menar Ware att färg också kan användas symboliskt, ex-
empelvis grönt för säkerhet och rött för fara (sid 84). Författaren tar även upp att 
betydelser för färger bestäms kulturellt, någonting som Scania bör ha i åtanke vid 
vidare arbete.

3.4 Symboler

Då läsning av text är den mest komplexa form av symbolisk perception (Daniels-
son, 2001, sid 51) vill jag underlätta informationsinhämtning för målgruppen 
genom semiotik. I denna form anses kommunikation vara skapande av betydelser 
där läsaren av informationen anses spela en aktivare roll (Fiske, 1990, sid 60-
61). Då jag vill använda symboler som ett komplement till uppmaningar som “Ta 
bort”, “Sätt dit” och “Justera” behövs arbiträra symboler vilket även ställer krav 
på läsaren. Enligt Fiske är en symbol ett tecken vars samband med objektet är en 
fråga om konvention, överenskommelse eller regler (1990, sid 71). Danielsson 
menar att det är svårare att hitta ikoner som är omedelbart förståeliga för abstrakta 
begrepp som speciella varningar eller procedurer. Lösningen måste därför bli sym-
bolisk (2001, sid 53).

Om symbolen tolkas rätt beror på sammanhanget. Dessa abstrakta begrepp är inte 
en direkt avbild av ett objekt, därför måste jag ha symbolen nära illustrationen 
med texten ”Ta bort” till exempel. Jag är medveten om att detta ställer krav på 
läsaren i och med inlärning av symbolerna. Dock anser jag att när läsaren har sett 
symbolen några gånger kommer den vara en tydlig ingång i arbetsmomentet som 
vid en kort anblick uppmanar läsaren till vad han/hon ska göra.
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3.5 Information för skärm

Då manualerna i Servicehandboken ligger i ett digitalt system som heter MULTI 
där använder väljer att läsa informationen på skärm eller skriva ut den så är det 
viktigt att jag tar hänsyn till design för både skärm och utskrift. 
Jag har studerat två artiklar skrivna av Jakob Nielsen “Ten Good Deeds in Web 
Design” (1999) samt “Top 10 Mistakes in Web Design” (2007) där författaren 
beskriver hur man designar för skärm med användbarhet i fokus. Nielsen menar 
att designa för skärm innebär att ta hänsyn till tydliga rubriker och använda ett 
enkelt och tydligt språk. Informationen ska ha en tydlig struktur och layout där 
användaren av materialet känner igen sig och hittar det de söker efter. Användaren 
ska kunna söka igenom informationen för att hitta viktig information, detta utförs 
genom att markera viktig information som även ska vara kortfattad och relevant. 
Författar skriver att länkar ska döpas efter vart användaren kommer när han/hon 
trycker på länken. Detta tar jag hänsyn till i mitt arbete då jag under hela 
arbetets gång kommer att ha användbarhet för både skärm och utskrift i fokus när 
jag utformar manualerna.
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4 Genomförande av metod

Här redovisar jag resultat och analys av intervju, konkurrenter, befintligt material 
samt av användbarhetstest.

4.1 Resultat av intervju

Min intervju på Arver Lastbilar AB i Eskilstuna ledde tyvärr till åsikter och tankar 
som jag har svårt att använda i mitt examensarbete. De hade mycket synpunkter 
och var frustrerade över hur systemet MULTI fungerar och där låg fokus under 
hela intervjun. De ansåg att de är tvungna att hoppa fram och tillbaka i systemet 
för att information ofta är uppdelad i olika avsnitt där länkar behöver förbättras, 
ibland saknas information helt. De påpekade att de är vana att leta efter informa-
tion. Ofta finns inte möjligheten att skriva ut ett fåtal sidor ur en manual.

MULTI verkar ha stora problem i sig då en del av dessa synpunkter även nämndes 
på Scanias interna verkstad YSS. Detta är däremot inte någonting som jag kan 
göra någonting åt, mer än att nämna det här. Därför kommer jag att avgränsa mig 
till intervjun på YSS då jag fick mer information jag kan behandla därifrån.

Intervjun på YSS ledde till mycket användbara åsikter och tankar kring informa-
tionen i manualerna i Servicehandboken (se bilaga 10.3, sid 35). Genom samtal 
med mekaniker och gruppchef fick jag veta följande. Servicehandboken används 
för att förbereda jobb då de använder informationen för att uppskatta tid och ser 
vilka verktyg och delar som behövs för att utföra arbetet. Dock läser mekaniker 
helst inte handboken då de anser att det är för mycket information som tar för lång 
tid att gå igenom, detta leder ibland till slarv. Om de läser Servicehandboken beror 
det ofta på osäkerhet, annars skummar de igenom kontrollpunkter och åtdrag-
ningsmoment för att se om det är någonting viktigt de ska tänka på. De anser att 
de flesta manualer är svåra att förstå på grund av mängd sidor, text och fakta. De 
intervjuade vill ha kortfattad information där säkerhet och moment markeras, de 
vill ha pilar och symboler. De tittar gärna på sprängbilder för att få en helhets-
förståelse istället för att läsa i Servicehandboken. 

4.1.1 Analys av intervju

Det jag fick fram under intervjun på Scanias interna verkstad YSS stärker det 
Scania bör sträva efter vilket är att använda mer visuell information i Service-
handboken. Detta skulle göra att manualerna blir lättare att tolka och förstå. Idag 
är problemet att informationen är för textbaserad, för tung att förstå och för 
ostrukturerad. Det finns många delar som behöver förbättras för att målgruppen 
både ska kunna förbereda arbetet och utföra det med Servicehandboken som ett 
pålitligt stöd.

11



Utifrån detta går jag vidare med att studera hur Scanias Servicehandbok kan bli 
mer användarvänlig, tydlig och läsbar, och hur den kan underlätta och effektivis-
era informationsinhämtning för mekaniker, förare och servicepersonal genom att 
använda mer bilddriven information.

4.2 Resultat av konkurrentanalys

Under konkurrentanalysen kunde jag se att Volvo, MAN och Mercedes använde 
sig av väldigt olika sätt att utforma informationen i sina manualer. Detta gjorde att 
jag kunde utgå från ett brett material som både gav mig idéer på hur man kan göra 
och hur man inte ska göra i manualer (se bilaga 10.4, sid 36).

Under analysen utgick jag från ett antal frågor som rör utformningen av informa-
tionen i manualer.
1. Hur används bild och text för att förmedla information?
2. Kan man förstå bild utan text?
3. Hur markeras viktig information i bild och text?
4. Hur används struktur som linjering och närhetens lag?

4.2.1 VOLVO Service and maintenance

Volvos manual om service och underhåll visade sig innehålla den mest blandade 
bildstilen. Fotografier, äldre tuschbilder samt vektorbaserade illustrationer med 
färgmarkeringar vilket används då och då. Volvo har mycket text i manualen och 
de flesta bilder behöver den förklarande texten för att kunna förstås. Här används 
färg för att markera i både text och illustrationer vilket gör att informationen 
skiljer sig från mängden och drar till sig uppmärksamhet. Det är mycket luft i 
manualen och linjering används, dock ligger bilderna mitt emellan textmoment 
vilket gör det svårt för användaren att veta vilket moment bilderna tillhör.

4.2.2 MAN Operator´s Manual

MAN markerar viktig information med färgfält, detta gör att det som är markerat 
skiljer sig från mängden och användaren kan snabbt uppmärksamma detta. MAN 
visar mycket information i sina bilder vilket gör att läsaren själv måste sortera bort 
den information som inte är viktig för det momentet. Här kan läsaren inte förstå 
bilderna utan den förklarande texten. Manualen har en tendens till linjering, men 
är ändå rörig då det är för lite luft runt text och bilder.

4.2.3 MERCEDES Owner´s manual

I Mercedes Owner´s manual används mycket och liten text vilket gör det svårt att 
följa manualen steg för steg och framförallt svårt att utföra ett moment och sedan 
hitta tillbaka. Även här är det svårt att förstå bildernas syfte utan den förklarande 
texten. Bilder visar sådant som inte är viktigt för just det momentet vilket gör att 
läsaren själv måste sortera bort mindre viktig information. Här används linjering
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men det är för lite luft mellan momenten vilket ger ett trångt intryck med mycket 
information på liten yta.

Efter att ha analyserat dessa tre konkurrenter blev slutsatsen att viktig informa-
tion som markeras i text genom färg och form syns tydligt och får kontrast mot 
den övriga informationen. Detta skulle hjälpa målgruppen att, på ett enkelt sätt, 
hitta viktig information. Att eliminera information i bilder som inte är viktigt 
för just det momentet hjälper läsaren att enbart se vad de behöver just då. Det är 
även bra om illustrationer är förklarande då vissa bilder inte har någon mening 
till momentet och inte något klart syfte. Både text och bild ska samverka för att 
informera någonting.

4.3 Resultat av analys av befintligt material

(Återgå till bilaga 10.2, sid 33). Jag har även här valt att utgå från ett antal frågor.
1. Hur används bild och text för att förmedla information?
2. Kan man förstå bild utan text?
3. Hur markeras viktig information i bild och text?
4. Hur används struktur som linjering och närhetens lag?

Då målgruppen ofta skummar igenom manualer efter viktig information är det 
betydelsefullt att denna markeras på ett tydligt sätt. I dagsläget smälter olika  
varningar in i den övriga informationen vilket gör att de lätt kan förbises.

Det finns ingen enhetlig struktur i manualen och det är mycket information på 
liten yta vilket leder till en rörig helhet samt att det är svårt att läsa manualen,  
utföra ett moment för att sedan hitta tillbaka till nästa moment. För att undvika 
detta är det viktigt att använda luft mellan moment som underlättar informations-
inhämtning. 

Som målgruppen påpekade under intervjun är det mycket textbaserad information 
med ett fåtal bilder. Ofta är det långa listor med arbetsmoment utan några 
intilliggande och förklarande bilder, detta gör att informationen blir tung och 
svårtolkad.

Utifrån denna analys av befintligt material kommer jag att arbeta vidare med att 
göra informationen enklare att tolka och förstå genom mer visuell information och 
en konsekvent layout.
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4.4 Resultat av användbarhetstest

Jag fick möjligheten att komma tillbaka till Scanias interna verkstad YSS, där jag 
genomförde intervjun, för att utföra användbarhetstestet. Till detta test hade jag 
utformat fyra olika manualer: 

• Manual A med visuell information och korta textstycken (se bilaga 10.5, sid 
39). Detta för att anpassa manualen efter målgruppens behov, som jag kom 
fram till under intervjun. Här används en steg för steg-manual med illustra-
tioner som enbart visar den information som är viktig för det momentet. Viktig 
information markeras i både bild och text. Uppmaningar och information i text 
som “Ta bort”, “Tips” och “Obs” används vid det moment det tillhör. 

• Manual B med visuell information och text (se bilaga 10.6, sid 42). Här finns 
texten från den befintliga manualen men med tillhörande illustrationer som 
i manual A. Text och bild förklarar egentligen samma sak. Detta är för att se 
om text och bild samverkar för att ge en ökad förståelse då informationen 
återkommer i både form av text och bild. 

• Manual C utformad som en sprängbild (se bilaga 10.7, sid 45). Under  
intervjun fick jag veta att målgruppen gärna använder sprängbilder för att få 
en helhetsförståelse. Det är komprimerad information på liten yta vilket gör att 
det blir färre sidor med information att tolka och förstå. Här ville jag ta reda på 
om målgruppen enbart kan använda en sprängbild för att utföra ett arbete. 

• Manual D med visuell information utan skruvmoment (se bilaga 10.8, sid 46). 
Detta för att se om målgruppen behöver skruvmoment för att utföra arbetet 
samt för att det blir mer uppdateringsvänligt för Scanias produktion av  
manualer. Här kunde jag även ta bort steg nummer 3 som finns i Manual A och 
B. 

• Jag testade även det befintliga materialet för att målgruppen skulle kunna 
jämföra mina förslag med någonting som de redan använder (Återgå till bilaga 
10.2, sid 33). Detta för att se om det befintliga material innehåller delar som 
mina förslag saknade eller tvärtom. 

Dessa manualer ger ett brett material att utgå från som gör att jag kan förstå hur 
målgruppen uppfattar och tolkar de olika förslagen samt för att få fram vilken typ 
av manual som målgruppen kan hantera på bästa sätt. Jag testade dessa på två 
mekaniker, en person som var 43 år med 20 års erfarenhet inom branschen och en 
person som var 22 år som har jobbat på YSS sedan mars 2012 och som innan har 
arbetat med axelmontering i tre år. Detta gjorde att jag fick mycket användbara 
åsikter från både en erfaren mekaniker och från en mekaniker som var relativt ny 
på området. Under testet var mekanikerna medvetna om att manualernas potential 
skulle utvärderas efter en tänkt inlärningsperiod.
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Två av dessa manualer valdes snabbt ut som någonting som målgruppen skulle 
kunna använda på ett enkelt och effektivt sätt. Dessa var manualen A med visuell 
information och korta textstycken och manual C utformad som en sprängbild.
Utifrån detta har jag sammanställt åsikterna från testpersonerna:

“Manual A Visuell information och korta textstycken”

Se bilaga 10.5, sid 39

- Fler papper, mer information
- Tar längre tid att ta in

+ Markerar viktig information i både text 
och bild
+ “Tips”
+	Lätt	att	se	flödet	i	en	steg	för	steg	
beskrivning
+ Effektivt för personer med lite erfarenhet

i



En blandning mellan dessa två manualer visade sig först vara den bästa lösningen 
för att få allt som målgruppen tyckte var bra i samma manual samt för att elimin-
era det som inte var lika bra. Under ytterligare ett besök på YSS kom vi fram till 
att erfarenhet hos Servicehandbokens målgrupp skiljer sig vilket gör att de är i 
behov av olika sorts information. Erfarna användare vill ha snabb och enkel 
information som de kan läsa på ett effektivt sätt som “Manual C Sprängbild”. De 
med mindre erfarenhet kan behöva mer stöd i form av utförligare manualer som 
“Manual A med visuell information och kortfattade textstycken”. Med erfarenhet 
menas både erfarenhet inom yrket samt erfarenhet inom det arbetet som ska 
utföras. Nedan beskriver jag åsikter som var gemensamt bland målgruppen, 
oavsett mängd erfarenhet. De vill ha visuell information. En länk för ingående
artiklar, som tar målgruppen vidare till reservdelslistan, vilket underlättar om 
någonting går sönder under arbetets gång. Åtdragningsmoment ska finnas med i 
manualen då det effektiviserar arbetet eftersom målgruppen inte behöver hoppa 
fram och tillbaka i MULTI för att hitta det. Både komponenter och demonter-
ingssteg numreras med siffror vilket gör att målgruppen kan blanda ihop dessa då 
de egentligen inte ska ha något samband. Därför numreras komponenter med A, 
B, C och så vidare för en tydligare skillnad. Utifrån detta kommer jag att gå vidare 
med att utforma dessa två manualer till en helhet som tar hänsyn till 
målgruppens olika behov av information.
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Se bilaga 10.7, sid 45

+ Markerar viktig information i text
+ Ett papper
+ Ser sprängbild som komplett
+ En snabb titt räcker för att förstå 
vad man ska göra
+ Effektivt för erfarna personer

- Utan “Tips“ och pilar
-	Kan	vara	svårt	att	hitta	ett	flöde	
i en sprängbild
- Kan vara svårt att förstå för nya 
inom yrket eller arbetsmomentet

“Manual C Sprängbild”



5 Designprocess

Utifrån att ha studerat tidigare litteratur och forskning, teoridelar samt resultat av 
metoder går jag vidare med att redogöra för de olika delar i det avgränsade stycket 
ur Servicehandboken som jag anser kan förbättras genom mer visuell information. 
Jag ger också exempel på användningsområden.

Som jag nämnt tidigare så har personal inblandade i utformningen av information 
till Servicehandboken tagit fram material som de ansåg kan bli mer bilddrivet. Jag 
har tagit del av materialet och valt ut ett stycke som jag arbetar med för att ta fram 
ett förslag och riktlinjer utifrån. (Återgå till bilaga 10.2, sid 33).

5.1 2-stegsinformation
Jag har skissat på hur jag ska, med mer visuell information, utforma en manual i 
två steg. Steg 1 är anpassad för erfarna användare utifrån “Manual C Sprängbild” 
(se bilaga 10.7, sid 45) med kortfattad information. Steg 2 är anpassad för 
användare med mindre erfarenhet utifrån “Manual A visuell information och korta 
textstycken” (se bilaga 10.5, sid 39) med utförlig information. Detta gör att 
målgruppen själva kan välja hur utförlig information de vill eller behöver se för att 
utföra arbetet. En länk tar användaren mellan de olika stegen, detta gör att de som 
enbart vill se den kortfattade informationen inte behöver se någonting annat. De 
som behöver mer information efter att ha tittat på Steg 1 kan enkelt klicka sig 
vidare för att få utförligare information i Steg 2. Tillsammans bildar dessa en 
manual i två steg som är anpassad efter målgruppens kunskapsnivå.

17

Steg 1. Kortfattad information   Steg 2. Utförligare information



5.2 Viktig information ska markeras
I dagsläget finns inget tillräckligt sätt för att markera viktig information i Service-
handboken. När användare som helst inte läser Servicehandboken, ska skumma 
igenom en manual för att se om det finns någonting speciellt att tänka på är det 
viktigt att sådan information lätt går att upptäcka. Detta kan utföras genom visuell 
information så som färg, form och symboler.

5.2.1 Färguide
Scania har en färgguide som jag har valt att använda mig av med vissa justeringar 
för att få så bra kontrast som möjligt. Färgerna ska fungera på skärm och utskrift 
såväl som i färg och i gråskala samt för färgblinda. I Sverige är idag cirka 7 % 
av alla män och mindre än 1 % av alla kvinnor färgblinda. Den vanligaste typen 
av färgblindhet är att det är svårt att skilja på grön eller röd eller färger som lig-
ger nära som blått och gult. Detta heter Protanopi, rödblindhet, och Deuternaopi, 
grönblindhet (Medocular, 2012). Det finns en funktion i Adobe Photoshop och 
Adobe Illustrator där man kan se hur väl färgerna fungerar för människor med 
denna vanligaste typ av färgblindhet. Att ändra färg till gråskala är ett sätt att ut-
värdera färgernas kontrast och se hur de fungerar tillsammans. (se bilaga 10.9, sid 
49). Nedan är den färgguide som används i detta examensarbete.

Dessa ska fungera för skärm, utskrift, färg, gråskala samt för färgblinda.
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5.2.2 Varningar och moment
Information om varningar i manualen ska markeras med färg för att på så vis 
understryka, betona och förtydliga vissa delar ur ett material (Bergström, 2006, sid 
263). Detta gör att informationen skiljer sig från mängden och kan lätt uppmärk-
sammas. För att få inspiration för utformning av varningar i Servicehandboken 
har jag tittat på ISO, International Organization for Standardization, och ANSI, 
The American National Standards Institute, standarder för varningsskyltar genom 
www.safetysign.com och www.iso.org.

 

Utifrån ovanstående, och i och med att färg har olika betydelser och kan användas 
symboliskt (Ware, 2008, sid 81) har jag valt att använda grön, blå, gul och orange 
för att symbolisera olika grader av viktig information. Viktig information som 
ska markeras på detta sätt är “Tips”, “OBS”, “Viktigt” och “Varning”. Färg, text 
och symboler används här för att tillsammans markera dessa. Nedan visar jag hur 
denna information ser ut som en helhet. 

www.safetysign.com

www.iso.org
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Tips!i

Viktigt!

Varning!

OBS!!

!

!

Då jag här främst använder mig av visuell information finns det dock information 
som är svårt att förklara med illustrationer. Detta kan vara saker som målgrupp-
en ska tänka på under arbetsgång vid ett momentsteg. Detta löser jag genom att 
använda “Tips“. Här kan saker finnas som är bra att veta, men svåra att förklara i 
bild.

Här finns tre grader av varningar som är färgkodade. Som jag nämnt tidigare så 
dras vår uppmärksamhet till det som skiljer sig från mängden och genom detta 
kan målgruppen, på ett enkelt och effektivt sätt, uppfatta denna information utan 
ansträngning. 

5.3 Utformning av symboler
Att använda symboler är ett sätt att kunna minska mängd information genom att 
en symbol, tillsammans med illustrationer och kort text, får representera ett helt 
textstycke.

Falck menar att symboler kan vara ett hjälpmedel för både barn och vuxna som 
saknar förmågan att skriva och läsa vanliga texter och som stödjer deras minne 
och tankar (2001, sid 4). Detta kan därför vara ett sätt att underlätta både för de 
som anser att Servicehandboken är för textbaserad samt för de som har läs- och 
skrivsvårigheter. Vidare anser Falck att dessa symboler ska vara rena och enkla 
att uppfatta visuellt, de utformas ofta svartvita för att de ska vara så enkla som 
möjligt att förstås och läsas visuellt. De ska fungera i litet format och på håll 
(2001, sid 6). Det är viktigt att en symbol har en preciserad betydelse, annars finns 
risken att de missförstås eller tolkas fel. Därför är det bra att text finns nära 
symbolen som är till för att förklara betydelsen (sid 9).
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5.3.1 Tips- och varningssymboler
Då varningar är någonting som jag vill markera i manualerna har jag utgått från 
geometriska former i ett vedertaget system som redan är inpräntat i många 
människor och som innehåller olika grader av varningar. Detta är inom trafiken. 
(Se bilaga 10.10, sid 50, för skisser och tankar.)
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Upplysningsskylt Förbudsskylt Varningsskylt

OBS!

Peka

Tips!

Förflyttning

Viktigt!

Rörelse

Varning!

i ! ! !

5.3.2 Procedursymboler
Symboler för att visa att en handling eller procedur ska utföras kan utformas 
genom att använda ett samspel mellan text och bild. Då det krävs inlärning av 
dessa symboler är det bra att de används nära en uppmaning i form av text. Att 
använda dessa symboler gör att de, efter en inlärningsperiod, lätt förstås och vid 
en snabb anblick vet målgruppen vad de ska göra. De vanligaste handlingarna som 
jag har avgränsat mig till är “Ta bort”, “Sätt dit” och “Justera”. Utifrån detta har 
jag utformat tre symboler. (Se bilaga 10.11, sid 51, för skisser och tankar.)

5.3.3 Pilar
Pilen är en av de vanligaste symbolerna som används inom teknisk illustration för 
att visa förflyttning, rörelse samt peka. Pilar, punkter och olika linjer ger dyna-
misk eller specifik information om ett objekts status och vad som ska göras med 
det (Danielsson, 2001, sid 52). Nedan ger jag förslag på dessa tre sorters pilar. (Se 
bilaga 10.11, sid 51, för skisser och tankar.)

Sätt dit JusteraTa bort



5.4 Verktygslista, reservdelar, åtdragningsmoment
Innan målgruppen kan börja arbeta ska verktyg för det aktuella arbetsmomentet 
plockas fram för att det fortsatta arbetet ska bli effektivt. En verktygslista i början 
av arbetsbeskrivningen hjälper målgruppen att se vilka verktyg som behövs för att 
utföra arbetet. Detta ger en överblick redan i början av manualen. I dagsläget finns 
en sådan lista för specialverktyg i vissa manualer men används inte kontinuerligt. 
För ett effektivt arbetssätt föreslår jag att en sådan lista ska finnas i början av varje 
arbetsbeskrivning.

Att en länk med ingående artiklar finns i manualen gör att målgruppen kan trycka 
på länken och komma till reservdelslistan med artiklar för det aktuella arbetet i 
MULTI. Detta sparar tid och ansträngning för målgruppen om någon del skulle gå 
sönder under arbetet.

Åtdragningsmoment ska finnas på första sidan där komponenterna visas, detta gör 
att målgruppen känner igen var informationen brukar ligga. Att ha åtdragningsmo-
ment direkt vid komponenter gör att information inte behöver upprepas senare i 
manualen. Målgruppen får en översikt över alla åtdragningsmoment samtidigt i 
början av arbetet.

Verktyg

Även vanliga verktyg ska stå 
med, som till exmpel skruvmejsel, 
tillsammans med sort och storlek.

Nummer på specialverktyg ska 
finnas med i denna lista, van-
liga verktyg har inte nummer 
och skrivs därför inte med här.

Plats på verktygstavla gör att 
mekanikern slipper leta efter 
verktyg och sparar därför tid, 
vilket leder till ett effektivt 
arbetssätt.

Bild på verktyget gör att målgruppen 
enkelt kan se vilket verktyg det är då 
vissa benämningar ibland kan vara 
olika för de som skriver information 
och de som använder informationen.

Nummer Benämning

SkruvmejselX XX

Bild Verktygstavla
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Ingående artiklar

A. Plastplugg, 4 st

B. Skruv, 3 st

C. Skruv

D. Skruv, 2 st

Åtdragningsmoment X

Åtdragningsmoment X

Åtdragningsmoment X



5.5 Layout och struktur
Layout i Servicehandboken ska vara konsekvent. Målgruppen ska se vilken bild 
som hör till vilket moment. Luft ska finnas mellan momenten för att målgruppen 
enkelt ska kunna läsa ett moment, utföra det och sedan hitta tillbaka. Genom en 
genomtänkt layout lär sig målgruppen hur de ska hantera manualen, de känner 
igen sig och vet vart information finns. Nedan visar jag förslag på hur information 
ska vara placerad i Servicehandbokens manualer med två steg av information.

Steg 1. Kortfattad information   Steg 2. Utförligare information
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Rubrik Rubrik

Rubrik Rubrik

Utförligare beskrivning Tillbaka

Verktygslista Verktygslista

Ingående artiklar Ingående artiklar

Illustration

Illustration Illustration

Arbetsbeskrivning, 
moment, procedur-
symbol, varningar.

Arbetsbeskrivning, 
moment, procedur-
symbol, illustrationer

Komponenter, 
skruvar, antal

Komponenter, 
skruvar, antal

Åtdragningsmoment Åtdragningsmoment

Tips vid momentet

Tips
Varning



5.6 Gränssnitt

Servicehandboken presenteras digitalt i ett internt system som heter MULTI. 
Målgruppen kan välja om de vill läsa manualerna på skärm eller om de vill skriva 
ut dessa. Formatet är stående och anpassat för att fungera både på skärm och som 
utskrift. Här är ett exempel på hur det befintliga materialet ser ut digitalt i MULTI:

Här är ett exempel på hur mitt resultat är anpassat till MULTI’s gränssnitt:

Designen påverkas inte av om målgruppen väljer att läsa informationen på skärm 
eller om de skriver ut dessa.
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6 Resultat

Syftet med mitt examensarbete var att ta fram riktlinjer och förslag till hur Scania 
kan, genom att använda mer visuell information, anpassa utformningen av 
manualerna i Servicehandboken för att inkludera alla användare. Jag har samman-
fattat detta arbete till en manual för utformning av manualer i Servicehandboken 
med riktlinjer som Scania bör följa. Genom att följa denna manual inkluderas 
målgruppen som hade svårt att tolka och förstå det befintliga materialet och 
informationen är anpassad efter målgruppens kunskapsnivå. För exempel på 
användning se bilaga 10.12, sid 52.
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Riktlinjer för utformning av manualer till Servicehandboken

• Använd två steg av information i manualer. Steg 1 och Steg 2 där målgruppen 
kan välja vilken nivå av information de behöver för att utföra arbetet. 
Steg 1      Steg 2 
Målgruppen är erfaren.   Målgruppen har mindre erfarenhet. 
Kortfattad information.   Utförligare information. 
Helst sprängbilder.   Manual med visuell information och   
      korta textstycken. 

• Hjälp målgruppen att uppmärksamma viktig information genom att markera 
denna i både bild och text. 

•	 Färg i manualer används för att understryka, betona och förtydliga vissa delar 
ur ett material. Färg ska endast användas då det finns ett syfte och en funktion 
till färgen. 

•	 Layout ska vara enhetlig och strukturerad. Målgruppen ska känna igen sig och 
på så sätt veta var information finns i manualen. Detta effektiviserar arbetet då 
målgruppen inte behöver leta efter information, det de behöver ska finnas till 
hands på rätt plats. Närhetens lag, likhetens lag, hierarki och luft är  
principer som ska följas. 

•	 Symboler ska utformas svartvita, de ska vara enkla att förstå och läsas  
visuellt. De ska fungera i litet format och på håll. Procedursymboler används 
tillsammans med uppmaning i form av text. Om endast en procedur används 
i arbetsbeskrivningen behövs en symbol i början av arbetsmomenten. Vid 
fler procedurer i samma arbetsbeskrivning används symboler i närhet till det 
arbetsmoment de tillhör. 

• Använd “Tips” för information som är svårt att förklara i bild och för att 
markera information som målgruppen ska tänka på när de utför arbetet.



26

•	 Illustrationerna måste vara förklarande och målgruppen ska kunna förstå 
dem utan någon tillhörande text. Visa endast information som är viktigt för 
just det momentet, detta hjälper målgruppen att sortera bort information som 
inte är viktig. 

•	 Illustrationen i reservdelslistan ska överrenstämma med den sprängbild som 
används i Steg 1 kortfattad information. Detta gör att målgruppen känner igen 
sig och inte behöver tolka och förstå en ny bild och dra egna paraleller till den 
bild som finns i manualen. Detta gör även att illustratörer kan återanvända fler 
bilder. 

• Detta ska finnas med i alla manualer: 
- Verktygslista (för att förbereda arbetet) 
 

- Ingående artiklar (Information om reservdelar) 
 

- Åtdragningsmoment (För att slippa hoppa fram och tillbaka i MULTI) 
 

- Markeringar i text och bild (För att uppmärksamma viktig information) 
 

- Steg 1 kortfattad eller Steg 2 utförligare information (Kunna följa och 
förstå arbetsbeskrivningen) 
 

- Varningar och tips (Information om sådant målgruppen behöver tänka på  
  under arbetet) 
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7 Diskussion och slutsats

7.1 Diskussion

Scanias Servicehandbok ska inte längre vara en handbok som målgruppen helst 
inte läser. Det är viktigt att Servicehandbokens målgrupp har ett stöd som är 
värt att läsa samt som underlättar och hjälper arbetet. Om förare, mekaniker och 
servicepersonal inte kan tolka och förstå manualerna leder det till att de inte läser 
informationen. I början av detta examensarbete kunde jag, genom en snabb titt på 
det befintliga materialet, se att informationen i Servicehandboken inte var utfor-
mad efter målgruppens behov. Genom arbetets gång har jag därför fokuserat på att 
utforma riktlinjer för information i Servicehandboken utifrån målgruppens behov 
och även genom att ha en stadig grund i god informationsdesign. Genom att 
Scania följer riktlinjerna för utformning av information i Servicehandboken 
hjälper de målgruppen att kunna tolka och förstå manualerna på ett effektivt sätt. 
Målgruppen behöver enkel och effektiv information som är utformad efter deras 
behov och kunskapsnivå.

Tillsammans bildar den slutgiltiga designen en helhet som samverkar för att 
Scanias Servicehandbok ska bli mer användarvänlig, tydlig och läsbar, samt 
underlättar och effektiviserar informationsinhämtning för målgruppen genom mer 
bilddriven information.

7.2 Slutsats

Mina riktlinjer till Scanias Servicehandbok leder till att de tekniska manualerna 
blir mer användarvänliga, tydliga och läsbara då de är anpassade efter målgrup-
pens behov av information samt efter deras kunskapsnivå. Genom en enhetlig 
struktur och layout vet målgruppen vart information finns i manualerna. 
Informationsinhämtningen effektiviseras då manualerna är mer bildbaserade och 
markerar viktig information, som varningar och moment, så att målgruppen själv 
inte ska behöva söka efter den informationen i manualerna. Färg används för att 
understryka och betona viktiga delar ur manualerna vilket gör att detta skiljer sig 
från mängden och kan lätt uppmärksammas. Genom detta blir förhoppningsvis 
Servicehandboken en handbok som målgruppen kan tolka och förstå genom att 
varningar och viktig information är tydligt markerade, två olika steg av manualer 
efter kunskapsbehov, manualerna innehåller information som målgruppen 
behöver, är mer bildbaserade och är utformade efter en tydlig struktur.

“Hur kan Scanias Servicehandbok bli mer användarvänlig, tydlig och läsbar? 
Och hur den kan underlätta och effektivisera informationsinhämtning för förare, 
mekaniker och servicepersonal genom att använda mer bilddriven information?”
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8 Vidare forskning

Här redogör jag för det som jag inte kunde utföra i detta arbete men som ändå är 
viktigt att ha i åtanke.

Idag finns Servicehandboken i systemet MULTI där inte mycket fungerar som det 
ska och de som använder systemet har mycket klagomål. Om målgruppen skulle 
använda ett system som de förstår sig på och fungerar som det ska, skulle bland 
annat Servicehandboken bli mer användarvänlig. Detta var någonting jag hade i 
åtanke under arbetets gång men inte kunde göra någonting åt. Därför anser jag att 
Scania bör forska vidare om MULTI´s möjligheter och fortsatta existens.

Jag hade endast möjlighet att utforma manualer till Servicehandboken utifrån 
svenska mekaniker, förare och servicepersonals behov. Detta bör Scania ha i 
åtanke vid fortsatt arbete då denna handbok används globalt.

Jag vill påpeka att jag endast testade manualerna på målgruppen i pappersformat. 
Scania bör vara medvetna om att information på skärm och papper kan påverka 
hur målgruppen uppfattar informationen.

Vidare bör Scania utveckla fler symboler, vilket jag tyvärr inte hade tid till att 
utföra under detta arbete. 
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10 Bilagor

I detta avsnitt finns de bilagor som jag refererar till i arbetet.
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10.1 Bilaga 1

Intervjumall

- Hur använder ni Servicehandboken?

- Hur anser ni att Servicehandboken fungerar idag? 

- Vad anser ni om mängd text och bild?

- Är det lätt/svårt att ta till sig information?

- Vad skulle hjälpa er att ta in informationen lättare?

- Kan du visa ett exempel där Servicehandboken fungerar bra/dåligt?
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Återfinns	på	sid	5



10.2 Bilaga 2

Befintligt material

Avgränsad del

33

Återfinns	på	sid	6,	13,	14,	17
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10.3 Bilaga 3

Intervju YSS
På YSS har alla tillgång till dator, de använder bärbara datorer och testar just 
nu läsplattor. Detta skiljer sig till verkstäder utanför Scania där det inte alltid är 
ekonomiskt försvarbart med varsin dator till de som arbetar. När en mekaniker 
inte har tillgång till dator vid arbetet skriver de ut manualer. 
Åldrarna på de som arbetar på YSS är mellan 20 till 63 år. 

Servicehandboken ska läsas för att utföra jobb men även för att förbereda arbetet 
då de använder informationen för att uppskatta tid och ser vilka verktyg och delar 
som behövs för att utföra arbetet. Dock läser mekaniker helst inte handboken då 
de anser att det är för mycket information som tar för lång tid att gå igenom, det är 
inte effektivt. 

Erfarna mekaniker talar om hur noviser ska göra, de läser sällan vad som står 
vilket ibland leder till slarv. Om de läser Servicehandboken beror det på osäkerhet, 
annars skummas kontrollpunkter och åtdragningsmoment igenom för att se om det 
är någonting viktigt de ska tänka på. De förstår inte heller alla beskrivningar på 
grund av mängd sidor, text och fakta.

Benämningar i texten kan vara svåra att förstå, de går från metodingenjör till 
skribent och vidare till mekaniker. Detta gör att benämningar ändras på vägen och 
de måste slå upp ord som de inte ska behöva.

Layout i MULTI är inte konsekvent, inledningar till arbetsbeskrivningar skiljer 
sig både informations- och utseendemässigt. Det är även mycket hänvisningar till 
andra moment vilket gör att de måste hoppa fram och tillbaka bland manualer, 
speciellt vid åtdragningsmoment.

Bilderna produceras i större storlek än den förhandsgranskning som finns i 
manualerna. Det går att trycka på bilderna för stor storlek men det görs sällan.

De vill ha kortfattad information där säkerhet och moment markeras, de vill ha 
pilar och symboler för till exempel olja. De tittar gärna på reservdelskatalogen och 
på sprängbilder för att få en helhetsförståelse istället för att läsa i Servicehandbo-
ken.
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10.4 Bilaga 4

Konkurrenter
Volvo
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Återfinns	på	sid	12
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MAN



Mercedes
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Borttagning - Sidokåpor

Arbetsbeskrivningen beskriver hur du tar bort:

• Sidokåpa med knappsats

• Sidokåpa utan knappsats

• Främre och bakre kåpa

Sidokåpor

1. Plastplugg, 4 st

2. Skruv, 3 st

3. Skruv

4. Skruv, 2 st

5. Fjäder

6. Axel

7. LS-ventil

8. Strömställare för elvärme

1

2

3

4

5

6

7

1

2

8

10.5 Bilaga 5
Manual A Visuell information och korta textstycken
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Återfinns	på	sid	14,	15,	17



1. Ta bort

Verktygslista exempel

Nummer Benämning

SkruvmejselX X

Bild Verktygstavla

2. Ta bort

Sidokåpa med knappsats

1

4

Tips!

Ta bort den bakre kåpan genom 
att först peta ut stiftet i mitten 
av plastpluggarna med en smal 
skruvmejsel eller dylikt.

3. Ta bort 3

2

i
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4. Ta bort

5. Ta bort

6. Ta bort

OBS!

När ryggdynans reglage är i uppfällt läge är ryggdynan inte fixerad.

2

7

8

1

!
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Borttagning - Sidokåpor

Arbetsbeskrivningen beskriver hur du tar bort:

• Sidokåpa med knappsats

• Sidokåpa utan knappsats

• Främre och bakre kåpa

Sidokåpor

1. Plastplugg, 4 st

2. Skruv, 3 st

3. Skruv

4. Skruv, 2 st

5. Fjäder

6. Axel

7. LS-ventil

8. Strömställare för elvärme

1

2

3

4

5

6

7

1

2

8

10.6 Bilaga 6
Manual B Visuell information och text
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Återfinns	på	sid	14



1. Ta bort sittdynan.

Verktygslista exempel

Nummer Benämning

SkruvmejselX X

Bild Verktygstavla

2. Ta bort skruven (4) i den främre kåpan och de båda plastpluggarna (1) i 
den bakre kåpan.

Sidokåpa med knappsats

1

4

3. Skruva bort skruvarna (2) och (3) från sidokåpan.

3

2
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4. Drag ryggdynans båda reglage uppåt och ta samtidigt av sidokåpan.

5. Ta bort hela LS-ventilen (7) genom att lossa dess fästskruv på insidan av kåpan.

6. Ta bort strömställaren (8) för elvärme om sådan finns.

OBS!

När ryggdynans reglage är i uppfällt läge är ryggdynan inte fixerad.

2

7

8

1

!
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10.7 Bilaga 7

Manual C Sprängbild

Borttagning - Sidokåpor

Arbetsbeskrivningen beskriver hur du tar bort:

• Sidokåpa med knappsats

• Sidokåpa utan knappsats

• Främre och bakre kåpa

Sidokåpor

1. Sittdyna

2. Främre och bakre kåpa

3. Sidokåpa

4. LS-ventil

5. Strömställare för elvärme

Sidokåpa med knappsats

Ta bort 1

2

2

2

4
3

5

Verktygslista exempel

Nummer Benämning

SkruvmejselX X

Bild Verktygstavla

OBS!

När ryggdynans reglage är 
i uppfällt läge är ryggdynan 
inte fixerad.

!
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10.8 Bilaga 8

Manual D Utan skruvmoment

Borttagning - Sidokåpor

Arbetsbeskrivningen beskriver hur du tar bort:

• Sidokåpa med knappsats

• Sidokåpa utan knappsats

• Främre och bakre kåpa

Sidokåpor

1. Plastplugg, 4 st

2. Skruv, 3 st

3. Skruv

4. Skruv, 2 st

5. Fjäder

6. Axel

7. LS-ventil

8. Strömställare för elvärme

1

2

3

4

5

6

7

1

2

8
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1. Ta bort

Verktygslista exempel

Nummer Benämning

SkruvmejselX X

Bild Verktygstavla

2. Ta bort

Sidokåpa med knappsats

Tips!

Ta bort den bakre kåpan genom 
att först peta ut stiftet i mitten 
av plastpluggarna med en smal 
skruvmejsel eller dylikt.

i

3. Ta bort

2

1
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4. Ta bort

5. Ta bort

OBS!

När ryggdynans reglage är i uppfällt läge är ryggdynan inte fixerad.

7

8

!
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10.9 Bilaga 9

Färgdefekt

Deuternaopi - grönblindhet

Gråskala - kontrast

Protanopi - rödblindhet
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Återfinns	på	sid	18



10.10 Bilaga 10

Tips- och varningssymboler
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Återfinns	på	sid	21



10.11 Bilaga 11

Procedursymboler och pilar
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Återfinns	på	sid	21



10.12 Bilaga 12
Exempel på användning

Nedan sammanställer jag alla delar som jag har arbetat med i detta examensarbete 
till en helhet. Jag visar hur manualen med två steg av olika sorts information ser ut 
praktiskt. Detta är vad användarna ser digitalt och sedan väljer om materialet ska 
skrivas ut.

Kortfattad information

Arbetsbeskrivningen beskriver hur du tar bort:
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Återfinns	på	sid	25

Borttagning - Sidokåpor

• Sidokåpa med knappsats

• Sidokåpa utan knappsats

• Främre och bakre kåpa

Sidokåpor

E
F

B

B
G

H

A

C

D

A. Plastplugg, 4 st

B. Skruv, 3 st

C. Skruv

D. Skruv, 2 st

E. Fjäder

F. Axel

G. LS-ventil

H. Strömställare för elvärme

Åtdragningsmoment X

Komponenter - sidokåpor

Sid 1 av 2
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1. Sittdyna

2. Främre och bakre kåpa

3. Sidokåpa

4. LS-ventil

5. Strömställare för elvärme

Sidokåpa med knappsats

Borttagning

Ta bort 1

2

2

4

3
5

Verktyg

Ingående artiklar

Utförligare beskrivning

Nummer Benämning

Skruvmejsel, sort, storlek

Bild Verktygstavla

OBS!

När ryggdynans reglage är 
i uppfällt läge är ryggdynan 
inte fixerad.

!

Tips!

Ta bort den bakre kåpan genom 
att först peta ut stiftet i mitten 
av plastpluggarna med en smal 
skruvmejsel eller dylikt.

i

2.

Sid 2 av 2



Utförligare information

Sid 1 av 3Borttagning - Sidokåpor
Arbetsbeskrivningen beskriver hur du tar bort:

• Sidokåpa med knappsats

• Sidokåpa utan knappsats

• Främre och bakre kåpa

Sidokåpor

E
F

B

B
G

H

A

C

D

A. Plastplugg, 4 st

B. Skruv, 3 st

C. Skruv

D. Skruv, 2 st

E. Fjäder

F. Axel

G. LS-ventil

H. Strömställare för elvärme

Åtdragningsmoment X

Komponenter - sidokåpor
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1. Ta bort

2. Ta bort
A

D

Tips!

Ta bort den bakre kåpan genom 
att först peta ut stiftet i mitten 
av plastpluggarna med en smal 
skruvmejsel eller dylikt.

i

Sidokåpa med knappsats
Verktyg

Ingående artiklar

Tillbaka

Nummer Benämning

Skruvmejsel, sort, storlek

Bild Verktygstavla

3.1 Ta bort C

B

Borttagning Sid 2 av 3
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3.2 Ta bort

4. Ta bort

5. Ta bort

OBS!

När ryggdynans reglage är i uppfällt läge är ryggdynan inte fixerad.

2

G

H

1

!

Sid 3 av 3
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