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Abstract 
The company Shikoku kakoki experience some difficulties with their adjustment 
manuals. The illustrations in these manuals seems to be difficult to understand, 
and therefore they are interested in a suggestion of improvement. 

In this dissertation theories conserning what makes an illustration easy to 
understand, and what tools that can be used to make it easier are investigated. 
This dissertation is based on observations and interviews. This study analyses 
elements of technical illustration in an adjustment manual. 

The purpose of this dissertation has been to create a guide with guidelines for 
technical illustrators at Shikoku kakoki. The aim of the guide is to aid the 
illustrators in creating easy-to-read illustrations. 

Abstrakt 
Företaget Shikoku kakoki upplever problematik i deras justeringsmanualer. 
Illustrationerna i dessa manualer upplevs som svårläsliga, och de är därmed 
intresserade av ett förbättringsförslag.  

I det här arbetet undersöks teorier som berör vad som gör det enkelt att förstå en 
bild och vad för verktyg som kan användas för att göra det enklare att förstå en 
bild. Detta arbete är baserat på observationer och intervjuer samt analyserar 
element av teknisk illustration i en justeringsmanual. 

Syftet med arbetet har varit att ta fram en guide med riktlinjer åt de tekniska 
illustratörerna på Shikoku kakoki. Tanken med guiden är att den ska underlätta 
deras arbete att skapa lättlästa illustrationer.  
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1. Inledning

1.1 Bakgrund 

Shikoku kakoki är ett företag i Japan som producerar förpackningsmaskiner. 
Maskinerna skeppas runt i hela världen och en del av företagets marknad är 
Europa. För att den europeiska marknaden ska fungera bra har Shikoku kakoki 
nära samarbete med företaget Elopak. Elopak sköter underhållet av en stor del av 
Shikoku kakokis maskiner i Europa. Maskinerna kräver emellanåt 
underhållsarbete och därför medföljer alltid en justeringsmanual till de inköpande 
företagen. För tillfället har dessa manualer bristande läsbarhet och de är svåra att 
följa. Jag har fått i uppdrag att titta närmare på detta och ta fram en mall för hur 
illustrationer bör utformas i manualer.  

1.2 Problembeskrivning

Hos Shikoku kakoki finns det en vilja att få mer funktionella manualer eftersom 
de anses vara svårläsliga. Det informationsdesignproblem som finns att lösa är att 
det behövs nya illustrationer som går att förstå, samt som uppfyller sitt syfte att 
informera om hur en justering ska gå till. Om illustrationerna inte följer sitt syfte 
finns det en chans att ingen läser manualen eller att den läses fel, vilket i sig 
medför risker. 

1.3 Målgrupp 

För att kunna förnya bildmaterialet så att det blir läsbart måste fokus ligga på de 
som producerar bilderna. Den primära målgruppen består därför av de tekniska 
illustratörerna på Shikoku kakoki. I slutändan når materialet Shikoku kakokis 
kunder och deras nyanställda montörer, vilket är den sekundära målgruppen.

1.4 Syfte 

Syftet med detta arbete är att skapa en guide över hur man kan utforma 
illustrationer till Shikoku kakokis justeringsmanual. 
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1.5 Frågeställning 

Hur ska de tekniska illustrationerna se ut och hur bör de visualiseras för att uppnå 
en bra läsbarhet åt den enskilde användaren? 
Vad för utformning och innehåll behövs i dokumentet så att illustratörerna kan 
använda materialet till att skapa fler illustrationer?

1.6 Avgränsning

Shikoku kakoki har flertalet manualer, men denna studie är avgränsad till ett 
kapitel i en justeringsmanual. Det valda kapitlet handlar om ”Top sealing section”, 
gällande maskin M144-7187. Studien fokuserar främst på den engelska manualen 
som är riktad mot den europeiska marknaden. Den japanska versionen av 
manualen kommer att användas för jämförelse.  Anledningen till att fokus ligger 
på Europa och inte Japan är för att det förekommer mer klagomål där.  
Studiens fokus är illustrationerna och inte texten, även om det förekommer en del 
text i artefakten (se bilaga 10.4). Textens syfte är att förmedla kunskap om 
illustrationerna. 

2. Metod
Genom mina val av metoder har jag kunnat komma fram till hur 
informationsproblemet gällande det illustrativa i Shikoku kakokis manual kan 
lösas. 

2.1 Litteraturstudier

Under arbetets gång har jag genom litteraturstudier tagit del av tidigare 
forskningsresultat mest riktat mot hur tekniska illustrationer bör visualiseras på 
bästa sätt. Utöver det har jag läst studier som undersöker illustrationer riktat mot 
olika kulturer, och om text och bild i samverkan och deras relation till varandra. 
Litteraturstudierna har därmed gett en bas för hur illustrationerna bör visualiseras 
och vad som bör tänkas på innan illustrationerna skapas.

2.2 Intervju

I arbetet har två olika typer av intervjuer ägt rum. Den första intervjun 
genomfördes med två personer som har lång erfarenhet av arbete inom tekniska 
manualer. De båda experterna är verksamma på den europeiska marknaden. 
Intervjuerna har ägt rum via telefon och blivit inspelade. Telefonintervju kan 
Enligt Holme & Solvang är en telefonintervju mindre resurs- och tidskrävande 
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(1997 s.173). I mitt fall passade detta intervjusätt bra då de intervjuade bodde i 
Europa medan jag vistades på Shikoku kakokis huvudkontor i Japan. Genom 
intervjuerna kunde jag ta fram synvinklar på hur experter inom området tycker att 
en illustration i en manual ska utformas, och vad de anser vara viktigast i en 
manual.  

I min andra intervju, intervjuade jag en expert på Shikoku kakokis huvudkontor i 
Japan, för att skapa mig förståelse om maskinen. Intervjun var inte av det 
traditionella slaget och fungerade mer som en genomgång där jag ställde öppna 
frågor som enligt Häger (2007 s.59) ger en mer innehållsrik intervju. Jag lät 
intervjupersonen gå igenom en del av justeringsmanualen och sedan följa de 
stegen som sagts i manualen, för att se om hen förstod hur maskinen skulle 
justeras utifrån manualen. 

Intervjuerna gav mig tillsammans en grund till vad jag skulle lägga mitt fokus på i 
arbetet.  

2.3 Observation

Genom mitt observationsarbete har jag kunnat förstå företagets kultur och hur de 
resonerar vid utformning av manualen och dess illustrationer.  

Under en månads tid var jag på Shikoku kakokis huvudkontor och genomförde 
observationer på företaget. Observationerna genomfördes genom att vara där och 
se hur de utförde arbetet med den tekniska manualen, samt hur de tänkte kring 
manualerna och vad de visste om deras egna manualer. Observationerna jag 
utförde skulle kunna ses som en dold observation eftersom jag inte berättade att 
jag utförde en observation. Enligt Holme och Solvang (1997 s.111) är det oetiskt 
med en dold observation då deltagarna är ovetandes om att en observation sker. 
De på Shikoku kakoki var dock medvetna om att jag var på plats på företaget för 
att samla information för att utföra mitt examensarbete. Det jag ville åstadkomma 
var att bli deltagare i gruppen och styrkan i en dold observation är att en blir 
accepterad i gruppen och därmed ökar chansen för tillit. Detta var viktigt för att 
kunna få rätt information om arbetsprocessen och vad de ansåg om sitt arbete med 
manualen.  

2.4 Analys

I mitt arbete har jag genomfört två stycken analyser. Båda har bestått av en 
blandning av bild och omvärldsanalys. Analyserna har utförts som en 
formalanalys (Eriksson & Göthlund 2012 s.33) där både komposition, färg och 
form undersökts i analysobjekten som i detta fall är bilder från manualer. 
Formanalysen har utgått från designprinciper jag tagit del av i litteraturstudierna, 
och eftersom analysobjekten kommer från konkurrerande företag har det även 
analysen innefattat en omvärldsanalys. Frankelius och Rosen (2002) Larsson 2014 
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s. 104-106) berättar att man genom användning av en omvärldsanalys kan komma
att utveckla sin egen produkt, vilket analyserna har hjälpt mig göra.

I den första analysen har Shikoku kakaokis justeringsmanual samt två andra 
konkurrerande företags justeringsmanualer som riktar sig till den europeiska 
marknaden undersökts. 

I den andra analysen har två manualer som beskriver företags riktlinjer undersökts. 
I dessa har inte illustrationer varit i fokus utan layout och vad riktlinjerna 
innehåller för information. Även om denna analys inte har haft en koppling till 
företag inom förpackningsmaskiner, har jag kunnat använda denna analys vid 
utformning av artefakten.  

3. Etiska aspekter
Under den tid jag befann mig på Shikoku kakokis huvudkontor i Japan var det 
viktigt att förhålla sig till deras regler och respektera deras arbetskultur. Det 
innefattade att bland annat bära företagets jacka samt vara närvarande vid 
morgongympan de anställda gjorde tillsammans. Detta gjorde det även möjligt för 
mig att skapa en bra relation med de anställda. 

Enligt Holme och Solvang (1997) är det viktigt att man inte skadar en individ 
psykiskt och fysiskt i sitt arbete (s.32), därför är det viktigt att jag i mitt arbete 
skyddar de som arbetar på Shikoku kakokis identitet. Därför anges inga namn i 
arbetet så att inte någon individ blir skadad av det material jag publicerar. Jag har 
även fått tillgång till dokument för båda analyserna. Dokumenten jag fått tillgång 
till bör inte spridas vidare och kommer därför censureras i rapporten. 
Tystnadsplikt är enligt Holme och Solvang (1997) mycket viktig och får inte 
brytas. Det är även viktigt för mig att skydda de som gjort detta arbete möjligt och 
därför kommer en del av materialet att anonymiseras.     

4. Teori
4.1 Tolkning av bilder 

I denna del kommer bilder och vad som kan påverka deras tolkning att presenteras. 
Eftersom materialet ska fungera i ett globalt sammanhang är det viktigt att ta reda 
på både olikheter och gemensamma nämnare mellan människor.

4.1.1 Kulturens inverkan 
I detta avsnitt kommer jag att gå in på hur kultur kan påverka vårt sätt att se bilder. 
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Kultur är något som går hand i hand med människan. En individs förståelse 
påverkas av den kulturella kontexten, egna förväntningar och erfarenheter 
(McAnany 2009 s.6). Principen ”know your learner” (ibid.), syftar till att jag som 
designer bör vara medveten om hur olika kulturer ser på design och bilder. 
McAnany tar upp ”hög-kontextkultur” och ”låg kontextkultur”. Norra Europa 
menar han definieras av en låg kontextkultur. Det betyder att kulturens tankesätt 
är orienterat mot individen och personlig feedback värdesätts, fokus läggs på att 
meddelandet ska vara klarspråklig. Till skillnad från väst tar McAnany också upp 
det östasiatiska Japan. De har hög kontextkultur, vilket betyder att kulturens 
tankesätt är cirkulärt, d.v.s. ett grupporienterat tankesätt och att fokus ligger på 
social noggrannhet (McAnany 2009 s.8). Grafiska bilder och symboler är lärda 
genom kulturen (Murell (1998) i McAnany 2009 s.5). McAnany skriver om en 
princip han kallar ”do no harm”. Den går ut på att man inte ska använda sig av 
visualiseringar och fraser som kan framkalla dåliga känslor, på grund av kulturella 
skillnader (McAnany 2009 s.4). De tog som exempel upp en jämförelse mellan 
Japan och Sverige, eftersom de båda olika kulturerna har olika relationer till 
symbolen för stjärna. Stjärnan såg i svenskarnas ögon ut som en explosion medan 
stjärnan såg ut som en sjöborre i japanernas ögon (ibid.). En av riktlinjerna i ”do 
no harm”-principen är att man vid användning av symboler bör se till att de är 
designade med hänsyn till landets kultur (McAnany 2009 s.5).  
Medan McAnany undersökt kring vad man bör tänka på när man designar åt olika 
länder, riktade Eriksson och Johansson (2011) in sig på att ta fram ett globalt 
bildmanér åt instruktionsmanualer. De kom fram till att abstrakta bilder ökar 
förståelsen vid en aktivitet eftersom onödig information tas bort, dock bör 
objektet vara identifierbart(s.5). Eriksson och Johansson skriver även att om vi 
accepterar gestaltlagarnas idé om att formidentifiering är något universellt, kan vi 
vid utformning av globalt fungerande instruktioner fokusera på avbildning av 
objektets form, (2011 s.3). 

4.1.2 Gestaltlagarnas inverkan 
I detta avsnitt kommer gestaltlagarna (närhetslagen, slutenhetslagen, konturlagen 
samt den gemensamma rörelsens lag) tas upp för att försöka ta reda på vilka 
förutsättningar de har till att fungera globalt.  

Gestaltlagarna är en del av människans visuella perception vilket betyder att de 
hjälper människan att kunna avläsa objekt i en bild, (Groome m.fl. 2010 s.52 ). 
Enligt tidigare forskning är tolkningen av gestaltlagarna något som är medfött, 
(Eriksson 2009 s.62). Det som sker utöver gestaltlagarnas tolkning är att 
människan försöker fastställa och tolka vad objektet är/föreställer med hjälp av 
exempelvis erfarenhet (Groome m.fl 2010 s.52).

Genom närhetslagen uppfattar vi objekt som är grupperade som att de hör ihop 
(Eriksson 2009 s.62). Det stämmer däremot inte alltid då vi med lagen om 
erfarenhet kan ha lärt oss att objekt inte alltid hör ihop (Eriksson 2009 s.62-63). 



	 11	

Utifrån att objekt ser lika ut kan människan i sitt synfält uppfatta dessa som att de 
tillhör varandra, detta kallas likhetslagen (Eriksson 2009 s. 63). 
 
Slutenhetslagen och konturlagen handlar om hur man med ihopkopplade ytor av 
både mjuka och kantiga linjer kan skapa en form och på så sätt kunna upphäva 
andra gestaltlagar som närhetslagen (Eriksson 2009 s. 64).  
  
Den gemensamma rörelsens lag och färgsymbolik beskriver de element som är 
grunden till hur vi ser och tolkar en visualisering.  Ett av elementen är exempelvis 
linjen som har förmågan att kunna skapa en rörelse i en statisk bild.  Linjen har 
också egenskapen av att kunna förstärka och lyfta fram saker i en bild eller visa på 
att en rörelse sker. Ett annat av elementen är färg som också likt linjen kan ha 
olika innebörder. Exempelvis kan vitt symbolisera frihet eller döden. Anledningen 
till att färgens innebörd förändras beror till stor del på i vilken kontext den 
befinner sig i (Eriksson 2009 s.67). 
 
4.2 Teknisk dokumentation  

 
I detta avsnitt kommer jag försöka ta upp förutsättningar för att skapa en 
fungerande teknisk dokumentation. Kapitlet kommer ta upp orsaker till varför 
bilder kan tolkas olika från person till person. Därefter kommer jag se över de 
redskap som kan användas för att förbättra läsbarheten i en bild. 
	
Teknisk dokumentation är liksom undervisningsmaterial byggt på en psykologisk 
grund där något ska läras ut, däremot har de olika psykologiska grunder (Grosse 
m.fl. 2014 s.111). Grosse m.fl. (2014) drar en jämförelse mellan 
undervisningspsykologi och teknisk dokumentation för att förklara att man måste 
tänka olika vid utformning (ibid.). Den tekniska dokumentations syfte är att 
fungera som en vägledning genom en installation, eller är tänkt att användas vid 
de tillfällen då en är osäker på någonting angående maskinen. Det är därför inte 
nödvändigt att komma ihåg fakta under en lång period, utan tanken är att man 
alltid ska kunna slå upp i manualen när det behövs. Den tekniska 
dokumentationen bör därför vara lättförståelig, tidsparande och tilltalande skriver 
Grosse m.fl. (ibid.). I exempelvis undervisningsmaterial bygger materialet på 
inlärningsfaser där det går ut på att man ska komma ihåg fakta under en längre tid 
(ibid.).  
 
4.2.1 Logisk ordning i instruktioner 
I detta avsnitt kommer jag gå in på upplägg som är att föredra vid utformning av 
en instruktion.  
 
Teknisk dokumentation är ett brett ämne och består av många olika typer av 
instruktioner. En av dessa grupper är exempelvis monteringsinstallationer. 
Montering är något människan uppfattar som hierarkiskt eftersom det är uppdelat 
i delar (Heiser m.fl. 2003 s.546). I en studie undersöktes origami, vilket inte är en 
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maskin men en avancerad pappersvikning och därför ofta har en instruktion. I 
denna studie kunde man ta reda på att instruktionen var mer effektiv när man 
visade steg för steg av processen och inte bara början och slutet av processen 
(Novic & Morse 2000 s.546). 
 
Enligt tidigare forskning bör det grafiska innehållet följa en logisk ordning. Det 
grafiska innehållet bör därför vara antingen sekventiellt och visa från start till slut 
i processen, eller först visa resultatet som därefter sedan följs av processen fram 
till det ser ut som på den första bilden, d.v.s. resultatet. Detta är att föredra 
eftersom en kronologisk ordning demonstrerar handlingens ordning (Debopriyo 
2007 s.148). 
 
4.2.2 Tolkning och förstärkning av bilder 
Det som kommer tas upp i detta avsnitt är hur den spatiala förmågan hos olika 
människor kan inverka på läsningen av manualer. Spatial förmåga avser här hur 
olika individers kunskap påverkar hur lätt eller svårtolkad en bild är. Det kommer 
även i detta kapitel undersökas vilka hjälpmedel som finns för att underlätta 
läsbarheten i tekniska illustrationer.  
	
När en manual skapas är ett vanligt fel att foton eller CAD-bilder används 
(Eriksson& Johansson 2011 s. 1-2). Foton och CAD-bilder anses som dåliga 
alternativ eftersom båda metoderna ofta ger ut för mycket information (ibid.). Ett 
foto innehåller mycket material och detaljer, vilket ger för mycket information 
och stör läsbarheten. I CAD-ritningar finns det exempelvis delar som inte är 
relevanta för uppgiften i manualen. Ett foto fungerar på samma sätt där mer 
information medföljer i bilden. Det finns dock människor som kan ha lätt att läsa 
av CAD-ritningar eller foto. Eriksson och Johansson (2011 s.2) skriver om 
tränade reparatörer som vet hur de ska läsa av ritningar. Ware (2008) talar också 
om vissa yrkesgrupper som exempelvis ingenjörer och snickare som har det 
lättare att läsa av denna typ av bilder (s.110). Anledningen till att dessa 
yrkesgrupper har det lättare är för att de har en speciell tendens att kunna 
manipulera 3D-strukturer i huvudet (Ware 2008 ibid. ). Förmågan att mentalt 
kunna konstruera om ett 3D-objekt är på grund av en ökad spatial förmåga hos 
dessa yrkesgrupper (Ware 2008, ibid). 
 
Heiser m.fl. gjorde en undersökning där personer med hög och låg spatial förmåga 
fick utföra en handling utifrån olika typer av installationsmanualer. I studien kom 
det fram att de personer med låg spatial förmåga gjorde mycket bättre ifrån sig 
under installationen om det fanns bilder på handlingen, objektet och 
monteringsdelarna. Även markörer med syfte att förtydliga, som pilar 
underlättade förståelsen för att de visade på riktning (2003 s.547 ). Dessa objekt 
som förenklade för personer med låg spatial förmåga hade därför en hög 
funktionell förmåga (Heiser m.fl. 2003). Det visade sig dock i experiment tre, att 
de med hög spatial förmåga inte visade något form av förbättring av 
instruktionerna. Heisers svar på detta var att installationen var en enkel uppgift 
och därmed hjälptes inte de med hög spatial förmåga (2003 s.548).  
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I en del monteringsinstruktioner finns det ibland mycket detaljer. Detaljer kan 
göra att bilden blir svår att tolka (Eriksson& Johansson 2011 s.2). Eriksson & 
Johanssons (2011) förslag för att motverka att bilder blir svårtolkade är att minska 
denna detaljrikedom. Det kan också bli lättare att tolka bilder i manualen om 
objekt av vikt betonas.  Exempelvis färg, tjockare linjer eller ändrad position hos 
ett objekt i bilden kan leda till att bilden betonas och blir lättare att tolka (ibid.).  
 
Färg är kulturellt betingat när det kommer till vad de symboliserar och förmedlar. 
Röd kan exempelvis betyda ”fara” i väst och ”good fortune” i Kina (Ware, 2008 
s.84). Färg kan därför användas för att förmedla ett budskap, så länge man tänker 
på vilken kontext färgen befinner sig i. Färg har dock även en tendens att kunna 
betraktas utan den kulturella betingelsen.  Exempelvis när man med hjälp av färg 
vill förmedla på en ökning av kvantitet, mängd. Detta kan göras med hjälp av en 
färgskala (ibid.). Olika färger har olika möjligheter till förtydligande och svart-vit 
är de som anses framhäva detaljer bäst hos exempelvis text och linjer (Ware 2008 
s. 85). För att skapa god kontrast mellan färger i en gråskala, är det mest optimala 
med en kontrastskillnad som inte överstiger 70% (Lidwell m.fl. 2010 s. 148).  
 
Linjer är speciella då de kan forma sig till en linjeteckning. Genom att linjen är 
formad kan vi sedan urskilja ett objekt på grund av konturen som skapas, (Ware, 
2008 s.49). När det finns många linjer i samma storlek smälter de samman till en 
bild. För att kunna skapa ett fokus i bilden kan man lägga på en linjetjocklek så 
den specifika delen får en pop-out effekt, eftersom den då skiljer sig från 
mängden (Ware, 2008 s.31). 
 
När man skapar en bild är utformningen av perspektivet i illustrationen viktigt att 
tänka på. Ett objekts typiska utseende är oftast det man känner igen ett objekt på, 
dvs. erfarenheten gällande objektets utseende. Det är därför bra om objektet blir 
avbildat i den vinkel där det är som mest igenkännbart (Eriksson& Johansson 
2011, s. 3). Om ett objekt i bilden byter position visar det på en förändring 
(Eriksson& Johansson 2011 s.2). Med perspektiv kan man också skapa en effekt 
av att något är längre bak eller längre fram. Det sker genom att det längre fram får 
en effekt av att se större ut än det längre bak (Ware 2008 s. 92). 
 
Heiser och Tversky (i Debopriyo 2007 s. 150) föreslår att hjälpmedel såsom pilar 
kan informera om funktionen.  Pilen är ett väldigt speciellt visuellt hjälpmedel 
eftersom den är abstrakt. Pilen kan både användas för att visa på riktning och 
rörelse samt visa på samhörighet mellan olika delar (Ware 2008 s.143,155-156). 
Därför är den ett bra hjälpmedel som kan användas för att visa på relationer och 
frekvenser mellan objekt eller bilder. Pilar är också användbara för att peka på 
något eller väcka uppmärksamhet (Ware 2008 s. 155-156).  
 
4.2.3 Bild och text i samverkan  
I en teknisk dokumentation brukar text och bild samverka. I detta avsnitt avser jag 
att diskutera bild och text i samverkan och den relation de har till varandra.   
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En kombination av text och bild är att föredra i en teknisk dokumentation 
eftersom det oftast inbegriper arbete med maskiner som involverar spatial 
information (Kurschner& Schnotz 2007, i Grosse m.fl. 2014 s.110).  Kurschner 
och Schnotz menar att det är svårt att förklara exempelvis plats och utseende av 
komponenter med ord. Detta eftersom det är svåra saker att beskriva med ord och 
därför kan bilder underlätta förståelsen (ibid). Även König m.fl. ( 2012, i Grosse 
m.fl 2014 s.110) kom i sin studie fram till att text och statisk illustration är att 
föredra då de tillsammans ökar och underlättar inlärningsförmågan. Grosse m.fl. 
kom också i sin studie fram till att illustration och text fungerar bättre ihop än 
andra komponenter, som exempelvis video, eller bara textuella instruktioner. 
Video tog längre tid att utföra då deltagare i studien behövde spola tillbaka. När 
det kom till instruktion i bara text, gjordes fler misstag än när både bild och text 
användes (2014 s.115-116). Det framgick också att deltagarna föredrog när en 
bild var med, då det gjorde dem mer säkra under processen (Grosse m.fl. 2014 
s.118).  
 
Debopriyos studie handlar om hjälpmedel i monteringsmanualer. Resultatet var 
att deltagarna tvekade då informationen inte var presenterad i form av en 
gestaltning (2007 s.147). 
 
4.3 Designprinciper 
 
I detta avsnitt kommer jag att presentera olika designprinciper som har föreslagits 
i olika forskningsstudier.  
 
När en aktivitet ska visas i en installation, ska aktiviteten i sig vara i fokus och 
inte objektet (Eriksson& Johansson 2011 s.3).  Frågor som man bör fråga sig 
enligt Eriksson och Johansson är: “Vad ska göras?”, ”hur ska vi göra detta?”, ”vad 
ska bilden representera” och ”hur”, (ibid).  
 
Debopriyo skriver om att ett bemötande med utrustningen är att föredra eftersom 
det då ökar förmågan att förstå utrustningens instruktion (2007 s.149).  
Heiser m.fl. (2003) kom i sin studie fram till ett flertal designprinciper värda att 
förhålla sig till vid utformandet av en monteringsinstallationsinstruktion. Dessa 
designprinciper skapades för att kunna vara geometriskt rimliga samt enkla att 
följa. Dessa var principerna de kom fram till (Heiser m.fl. 2003, s.548-549): 
 
• Clear and explicit order 
• Parts added in each step should be visible 
• Mode of attachment should be visible 
• Action diagrams rather than structural 
• Arrows and guidelines to indicate attachment 
• Show perspective of attachment 
• Avoid changing perspectives 
• Show stable orientations 
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5. Resultat

5.1 Resultat av intervju 

5.1.1 Resultat från telefonintervju 
Intervjuerna blev inte som det	var	planerat. Först var planen att få kontakt med 
nyanställda på företag i Europa vilka använde Shikoku Kakokis maskiner. Det 
blev istället två intervjuer med två kunniga personer som arbetar med teknisk 
dokumentation. Med hjälp av intervjuresultaten har jag kunnat ta fram 
information om vad verksamma inom tekniskillustration anser vara viktigt i en 
manual. Det gav mig information om vad som bör uppmärksammas under arbetets 
gång. De intervjuade personerna ansåg text och bild vara viktiga faktorer i en 
manual. Det som betraktades vara viktigt för en illustration var att den skulle 
tydligt markera vad som ska undersökas. Illustrationen bör helst inte vara platt 
och en av de intervjuade föreslår 3D bilder. Färger och rörlig bild anses också 
vara bra metoder i en manual(se bilaga 10.2 intervju, telefonintervju). 

5.1.2 Resultat från intervju och manualprovning 
Intervjun som ägde rum på huvudkontoret Shikoku kakoki var en genomgång med 
en av de anställda som arbetade inom maskinjustering. Vi gick tillsammans 
igenom en justering enligt manualen, och det visade sig att det var svårt för även 
den anställda som var kunnig inom området att förstå. Ibland var det svårt att hitta 
var saker fanns, eftersom de sitter på olika platser beroende på vad för 
förpackningsmaskin det är. Den anställda som blev intervjuad arbetar vanligtvis 
med olika typer av maskiner och det tog därför lite tid att hitta var saken låg 
någonstans. 

Intervjupersonen ville helst visa hur justeringen gick till utan att titta i manualen 
då den förvirrade honom. När jag påminde honom att utföra det via manualen, 
blev det många gånger svårt att förstå för honom både genom texten och bilderna. 
Detta gav mig slutsatsen att manualen inte fungerade i sin helhet. Fokuseringen 
borde därför ligga i att lösa grundproblemet, som verkade vara att innehållet i 
manualen inte gick att följa. 

5.2 Resultat av analys 

5.2.1 Resultat av analys 1 
I analysen har jag kunnat urskilja skillnader och likheter mellan Shikoku kakoki 
och två av deras konkurrenters manualer. Genom utförandet av denna analys har 
jag sett hur branschen utformar sitt material och jag har kunnat lokalisera vad som 
funkar bättre och vad som funkar sämre. Detta är en kunskap jag senare har 
kunnat använda mig av i utformningen av illustrationerna.  
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Vid genomförandet av analysen valde jag att utgå från dessa frågor: 
1. Hur förhåller sig bild och text till varandra? 
2. Hur framhävs viktig information i bilderna?  
3. Används hjälpmedel som exempelvis pilar?  
4. Hur är bilderna utformade? Exempelvis färg? Linjestorlekar? Perspektiv? 
 
Frågorna har jag grundat i Heisers (m.fl.) designprinciper (2003 s.548,549) 
 
Shikoku kakoki (ELOPAK, ”Eu”)  
Shikokus kakokis manual såg olika ut i layouten, beroende på avsnitt i manualen. 
Antingen var illustrationerna placerade först eller så var de vänsterspaltade (se 
bilaga 10.3 Analys, analys1) vilket skapade förvirring - främst när bilden stod för 
sig. Illustrationerna var alltid inramade vilket skilde bilderna åt, vilket var bra då 
de var placerade nära varandra. De flesta illustrationerna hade ett stycke text eller 
fler på sin högersida. När det fanns flera textstycken berättade texten ofta mer än 
vad själva illustrationen visade, vilket skapade förvirring. Det fanns även vissa 
textstycken där illustration helt saknades. Shikoku kakokis manual var den enda 
av de analyserade manualerna som hade text i bilderna och använde färg. Text i 
bild samt detaljer i bilderna gjorde det svårt att fokusera blicken på vad som var 
viktigt. Färg användes i en enstaka bild medan resten var svartvita (se bilaga 10.3 
Analys, analys1 bild 4), vilket skapade en oregelbundenhet i dokumentet. 
Linjetjocklekar användes inte för att förstärka något i bilderna. När de ville 
förtydliga något, ringades det in eller fick linjer med nummer riktade mot 
specifika delen.  Perspektivet i alla illustrationerna höll ihop. De var platta och 
visades antingen från sidan eller uppifrån, det fanns inget djup i bilderna.  
  
Företag A 
Företag A:s manual liknade Shikoku kakokis ena instruktion (se bilaga 10.3.1), 
eftersom det påminde om varandra layoutmässigt. På ena sidan var det text och på 
den andra var bilderna	placerade.  Företag A hade dock i sina bilder en 
översiktsbild på maskinen som visade var på maskinen uppgiften skulle utföras.  I 
bilderna användes olika perspektiv, men de var då inramade i cirklar som 
fungerade som förstoringsglas. Förstoringarna hjälpte till att rama in det som var 
viktigt, därefter pekades delarna ut med linjer och siffror, liksom i Shikoku 
kakokis manual. Linjetjockleken var en och samma på allt förutom 
förstoringsglaset.  Utöver förstoringsglas och linjer användes ikoner, dock utanför 
bilderna. Dessa fungerade mer som stöd åt texten för att informera om något 
viktigt, exempelvis varning för värme. Företag A hade också en illustration på 
maskinens display i manualen. Texten i displayen var dock utbytt till tomma rutor. 
Bilderna i företag A:s manual var helt gjorda i svartvit.  
 
Företag B 
Företag B hade den manual som skilde sig mest åt layoutmässigt. Texterna kom 
först och sedan illustrationerna. Den var luftig på sidorna och den bestod av max 
två illustrationer per sida och inga inramningar användes. Företag B hade likt 
Företag A bara svartvita bilder och använde sig av olika perspektiv. De var dock 
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uppdelade i olika delar, vilket gjorde det svårt att följa instruktionen, men bilderna 
var större och fick mer fokus. Företag B var det enda som använde olika 
linjetjocklekar i illustrationerna. Det gällde emellertid enstaka bilder och det 
förstärkte inte det viktiga i bilden. Bilderna var förenklade och var därmed inte så 
detaljerade förutom på en enda bild.  
 
5.2.2 Resultat av analys 2 
I analysen har jag kunnat urskilja skillnader och likheter mellan Företag 1 och 
Företag 2:s grafiska riktlinjer och hur dessa var utformade, samt deras innehåll.  
Genom att ha utfört denna analys har jag kunnat ta reda på hur företag presenterar 
önskemål och krav till formgivaren. Kunskapen har jag sedan kunnat använda mig 
av vid utformning av riktlinjer till illustratörerna på Shikoku kakoki.  
 
Vid genomförandet av analysen valde jag att utgå från dessa frågor: 
1. Hur förhåller sig färg i layouten? 
2. Hur är uppbyggnaden i riktlinjerna?  
3. Vad presenteras i riktlinjerna?  
 
Företag 1 och företag 2 använder sig av sina färgkulörer och innehållet var 
likvärdigt (se bilaga, 10.3 Analys, analys 2). Skillnaden mellan dem låg till stor 
del i layout och utförandet av de grafiska riktlinjerna. Båda tog upp varför det 
skulle göras på ett bestämt vis och varför riktlinjerna fanns där. De tog även upp 
hur det skulle göras, vad som fick och inte fick göras. Innehållsmässigt var de 
dock väldigt lika. Det som skilde dem åt var att Företag 1 var mer ”klassiskt” 
gjord, d.v.s. informationen framfördes med text kring vad som togs upp. På 
Företag 2 använde man istället frasen ”how to?”. Ytterligare en till skillnad 
mellan företagen var att Företag 1 började med text och hade små bilder, medan 
Företag 2 började med stora bilder och hade liten text.    
 
5.3 Resultat av observation 
 
Observationen har först och främst gett mig förståelse kring de anställda på 
företagets uppfattning om manualen. Manualerna för den japanska marknaden 
fungerar så att de kontinuerligt lägger nya uppdateringar längst bak i manualen. 
På den Europeiska marknaden uppdateras sidorna vartefter ändringar görs istället.  
 
En annan observation på företaget var att alla avdelningar, dvs. verkstad, kontor, 
ingenjör och manualsektion, är belagda bredvid varandra. Däremot arbetar de inte 
alltid jämsides - exempelvis, de som tillverkar illustrationerna går inte in i 
verkstaden för att förstå vad som exempelvis ska framhävas i bilderna. De 
arbetande illustratörerna får CAD-filer som de sedan ska illustrera, och de filerna 
kommer sällan tillsammans med instruktionstexten. Detta ger nog i sin tur upphov 
till okunskap om vad som ska framhävas i bilden och därmed används inte 
tjocklekar i manualbilderna (se bilaga 10.3 Analys, analys 1 Shikoku kakoki). 



	 18	

Vissa bilder såsom reservdelsbilder och sprängskisser, skickas ibland ut till ett 
annat företag som verkställer illustrationerna.  
 
I verkstaden på Shikoku kakoki fick jag reda på att man som anställd inte får röra 
maskinen det första året. Under ett års tid får de istället titta på och lära sig om 
arbetet och inte via manualerna som Shikoku kakoki själva konstruerar. De hade 
dock en egen manual för vissa svåra arbetsuppgifter med egentagna fotografier på 
plats, de var dock svåra att tyda eftersom de var svartvita. Jag frågade några 
nyanställda vad de tyckte om bilderna i den befintliga manualen. Det som 
framgick var att de bilder som hade samma perspektiv som de var vana med i 
verkligheten var de bilder som de förstod. De a bilderna i manualen som visade 
från ett annat perspektiv än de var vana vid, förstod de inte vad som föreställdes 
på bilden. Detta kan därmed ha med likhetsfaktorn och identifieringsmekanism att 
göra (ref. till 4.1.2 Gestaltlagarna ).  
 
 
6. Gestaltningsförslag 
 
Idén till mitt gestaltningsförslag är baserat på resultat från min observation.  Iden 
till gestaltningen jag sedan fastställt med hjälp av analyserna och teorin har sedan 
hjälpt mig att förstå, hur bilden sedan ska gestaltas/visualiseras. Teorin har även 
gett mig kunskap om grundläggande principer jag bör hålla mig inom, för att 
kunna skapa en bild som är förståelig och läsbar.  
 
Mitt gestaltningsförslag är uppdelat i två delar. Den första delen handlar om 
utformningen och presentationen av riktlinjerna. Utformning och riktlinjerna kom 
jag fram till genom Analys 2 och observationen, men också från teorin. Den andra 
delen är illustrationerna för den tekniska dokumentationen. Illustrationerna har till 
stor del grundat sig på de teorier jag skrivit om. De andra metoderna såsom 
Analys och observation har bidragit till den grundläggande förståelsen, för vad 
som är lämpligt i teknisk illustration.  
 
6.1 Guiden 
 
För att förklara riktlinjer har jag skapat en guide åt de tekniska illustratörerna på 
Shikoku kakoki. Innehållet i guiden är utvalt från vad illustratörerna behöver för 
att kunna skapa läsbara illustrationer i justeringsmanualerna.  
 
I guiden tas följande upp: 

• Manual före och efter (Manual before and after)   
• Riktlinjer (Guidelines) 
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6.2.1 Manual före och efter 
Kapitlet börjar med en inledande bakgrunds text som kort förklarar varför 
illustrationerna i justeringsmanualerna bör förändras. Förutom bakgrund, 
innehåller kapitlet också två för- och efter exempel som består av text och bilder 
(se Bilaga 10.4 ). Guiden innehåller en del text, men texten har inte varit i fokus i 
detta arbete, vilket framgick tidigare (se 1.6 avgränsning). Texten har dock varit 
nödvändig att ha med för att kunna framföra mina idéer till illustratörerna om hur 
de bör tänka vid designutförande. Enligt König m.fl. (2012 i Grosse m.fl,) ökar 
text och statisk illustration tillsammans inlärningsförmågan (s.110). I kapitlet
visas två exempel på före och efter bilder, över hur Shikoku kakokis tekniska 
dokumentation ser ut och kan se ut (se, Fig.1 & Fig.2).  Anledningen till detta är 
att illustratörerna ska få en inblick i vad som är svårt att läsa och vad som är 
enkelt att läsa i bilderna, samt information om varför bilder upplevs på så vis. 
Delar av det som diskuteras i före- och efter exemplen tas även upp i andra delar i 
guiden. Genom repetition vill jag förstärka hur viktig informationen är.  

6.2.2 Riktlinjer 
Första delen i Riktlinjer tar upp varför text och illustration alltid bör finnas 
tillsammans och inte ensamma. I denna del beskrivs även hur illustration och text 
layoutmässigt bör förhålla sig till varandra, och hur illustration och illustration bör 
förhålla sig layoutmässigt (se Fig.3).  

Fig.1	Urklipp	ur	artefakt	(för	större	bild	se	bifogad	fil	10.4)	
Fig.2	Urklipp	ur	artefakt	(för	större	bild	se	
bifogad	fil	10.4)	
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I andra delen av kapitlet Riktlinjer tas Do! and Don’t! upp. Detta avsnitt hjälper 
illustratörerna att se vad för typer av verktyg som kan göra skillnad i en bild och 
uppmanar dem till att skapa illustrationer på ett tydligt sätt. Iden till att göra Do 
and don’t, kom från analys 2 där de fanns exempel på vad som fick och inte fick 
göras i bilderna. Den utformade guiden visar därför exempel på vad som bör och 
inte bör göras (se Fig.4).  

Den sista delen i kapitlet om Riktlinjer, hur en illustrerar, behandlar tips och 
verktyg som illustratörerna kan använda sig av för att göra bilderna enklare att 
förstå. De får tips på olika metoder (se Fig.5) de kan använda sig av för att 

Fig	3.	Urklipp	ur	artefakt	(för	hel	sida	se	bilaga	10.4	)	

Fig.4	Urklipp	ur	artefakt	(för	helsida	se	bilaga	10.4)	
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förtydliga vissa element i illustrationerna. Genom att använda de förslag som 
presenteras i, hur en illustrerar kan de på ett tydligare sätt nå den en enskilde 
användaren som använder manualen. 

Guidens innehåll har blivit först framtaget, eftersom det legat i fokus, men 
guidens visuella utformning såsom färg och layout har inte skett utav slumpen. 
Layouten var till en början tänkt att ha text och bild bredvid varandra igenom hela 
guiden så att de kunde stödja varandra men före-och efter exempelbilderna 
innehöll många illustrationer med små detaljer som inte var möjliga att förminska. 
Det var viktigt att bilderna av instruktionerna var fullständiga så att man kunde se 
hur en hel sida i manualen kan se ut. Resultatet blev att text och bild inte kunde 
vara ställda bredvid varandra, och i slutändan blev text som förklarade bilden 
placerad först och därefter själva bilden (se Fig.6). På de sidor där bilden inte 
behövde ta upp en hel sida kunde text och bild placeras tillsammans. För att skapa 
en enhetlighet med resterande sidor där detta inte gick valdes därför att texten 
skulle stå överst och bilden under texten.  

Fig.5	Urklipp	ur	Artefakt	(för	hel	sida	se	bilaga	10.4)	

Fig.6	Exempelbilder	visar	två	sidor.	Den	första	visar	text	och	den	andra	en	bild.	De	båda	hör	ihop	med	
varandra.	För	att	se	i	större	storlek	se	bilaga	10.4	
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I guiden används en blå färg och i kulturella sammanhang kan en färg vara en 
symbol för exempelvis en känsla (Ware 2008 s.84).  För Shikoku kakoki 
representerar deras blå färg dem och deras företagskultur och deras logga är likaså 
blå (se Fig.7). Den blå färgen används dock på ett sätt så att dokumentet kan 
skrivas ut i svartvit, om det skulle vara nödvändigt och på så vis blir läsbarheten i 
guiden inte lidande.    

6.2 Exempelbilder i guiden 
I guiden finns det exempelbilder på hur deras manual ser ut och hur den kan se ut. 
Det finns två exempel som jag skapat illustrationer för. Den första är en 
introduktion och består av en sida. Det andra exemplet är en instruktion och består 
av fyra sidor (se bilaga 10.4). Jag kommer ta upp beståndsdelar i illustrationerna 
som jag arbetat med vid utformningen av exempelbilderna.  

I den tidigare manualen fattades det bilder till texten i vissa fall (se  
5.2.1 Analys 1) och eftersom människan förstår lättare när en instruktion visas 
steg för steg (se 4.2.2 Tolkning och förstärkning av bilder) var det viktigt att det 
inte fattades bilder som visade instruktionen steg för steg i mitt förslag.  I 
manualen har fokus legat på bilderna men det finns text bredvid varje 
illustration(se Fig.8). I och med att text inte varit i fokus i mitt arbete (se 1.6 
Avgränsning) har jag använt texten från den föregående manualen med några små 
justeringar för att bättre passa de nya bilderna. 

Fig.7	Shikoku	kakokis	logga	som	är	blå.	

Fig.8	Urklipp	ur	artefekt	(för	hela	bilden	se	bilaga	10.4).	
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En återkommande bild i manualen är en bild på en display. Displaybilden ska 
förklara var en ska trycka någonstans på kontrollpanelen under justeringen. I den 
manual som jag utgått ifrån fanns det text i displaybilderna (se Fig.9). I det nya 
förslaget finns ingen text i bilderna eftersom bilderna redan är små eftersom 
texten där gör att det blir för mycket detaljer för läsaren att ta hänsyn till (se 
Fig.10). Genom att minska på detaljerna blir det lättare att koncentrera sig på 
handlingen i bilden, då en instruktion ofta består av både en handling och objekt. 
Objektet är viktigt det med, men det är händelsen som bör vara i fokus 
(Eriksson& Johansson 2011 s.3-4).  

Displayen som är kontrollpanelen på de stora maskinerna har även olika 
språkinställningar(se 5.3 Resultat av observation). Nu när displaybilden i 
manualen inte har text, blir bilden även oberoende av vilket språk manualen skrivs 
på.  

I den tidigare manualen visades även displaybilden i färg någon enstaka gång, 
vilket skapade en sämre sammanhållning i instruktionen, eftersom resterande 
bilder var svart-vita (se 5.2.1 Resultat av analys 1). Färg kan vara bra när den 
används regelbundet. I intervjuerna (se 5.1.1 resultat av telefonintervju) 
diskuterades huruvida färgen hade någon märkbar effekt på förståelsen. Efter att 
jag gjort mina observationer insåg jag dock att manualerna bara printas ut i svart-
vit och därmed är andra färger än svart-vit sämre val eftersom de färgerna inte 
kommer gå att se.  Istället för att använda färger används en svart-vit gråskala i 
det nya förslaget (se bilaga10.4, how to illustrate). Gråskalan kan användas för att 
förtydliga vissa delar, eller för att visuellt separera delar som är olika men sitter 
ihop. Genom att nå en kontrastskillnad mellan ytor som sitter nära varandra bör 
det inte överstiga 70 % i kontrastskillnad eftersom annars blir läsbarheten lidande, 
(se 4.2.2 Tolkning och förstärkning av bilder). 

Fig.9	Urklipp	som	visar	nuvarande	
displaybild	med	text.	 Fig.10	Nya	förslaget	utan	text	i	bilden	(för	

hela	bilden	se	bilaga	10.4).	
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I den tidigare manualen fanns det inte många hjälpmedel eller verktyg för att sätta 
saker i fokus (se 5.2.1 Resultat av analys 1). Anledningen till detta är oviss då de 
hade en manual med riktlinjer med för vilka linjetjocklekar som var lämpliga att 
använda i illustrationerna. Därmed användes de riktlinjer de hade inte för 
justeringsmanualen.  

I de förslag jag redovisar i guiden (bilaga 10.4 Guide), har olika typer av 
linjetjocklekar använts i bilderna. Linjerna och deras olika tjocklekar har varit 
användbara för att förtydliga var händelsen äger rum någonstans i bilden (se 
Fig.11). 

Gråskala har även använts för att (liksom linjetjockleken) sätta saker i fokus (se 
Fig.12), eller för att visa på att olika delar inte hänger samman. 

Pilar är ett hjälpmedel som finns med i det nya förslaget (se Fig.13). Den tidigare 
manualen hade inte pilar utan linjer och cirklar, men med hjälp av pilar kan man 
även visa på riktning (se Spatiala verktyg). Andra hjälpmedel som används är 
termometer och lås. Termometern hjälper till att visa på skillnad i temperatur och 
lås visar på om något är låst eller inte.  

I förslaget har jag valt att inte begränsa mig till ett perspektiv i bilden (se Fig.14) 
då det i en justeringsmanual sker en aktivitet som gör att en ser maskinens objekt i 

Fig.11	

Fig.12	

Fig.13	
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olika vinklar (se 4.2.2 Tolkning och förstärkning av bilder). Perspektiv och vinkel 
har därför avgjorts genom att titta på från vilket perspektiv som handlingen sker. 
Så om den är sedd uppifrån, är instruktionen på en bild också sedd uppifrån.  

En bild som jag valde att lägga till på varje sida efter att ha gjort analys 1, var en 
översiktsbild. I Shikoku kakokis tidigare manual saknades detta. Vid intervju 2 
med en anställd då vi tillsammans gick igenom en maskin visade det sig att vi fick 
leta oss fram till en lucka där en spak skulle sitta. Det framgick alltså i manualen 
att en skulle vrida på en spak, men inte vart exakt denna spak befann sig. 
Intervjupersonen visste inte var spaken som skulle vridas exakt låg eftersom 
spaken satt på olika platser på olika maskiner. I det nya förslaget finns det därför 
en översiktsbild som visar var på maskinen handlingen ska uträttas (se fig.15). 

Fig.14	

Fig.15	
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7. Avslutning
7.1 Diskussion och slutsats 
En av de största utmaningarna i detta examensarbete har varit de kulturella 
skillnaderna mellan Japan och Sverige. Utmaningen låg först och främst i att 
framföra varför jag var där, och då framförallt att få dem att förstå att jag inte bara 
skulle göra en illustration utan även göra ett tillhörande examensarbete. Ett 
examensarbete skiljer sig väldigt åt mellan Sverige och Japan. Tanken var att de 
ville att jag skulle göra om en bit av de tekniska illustrationerna i en manual men 
efter observation och intervju började jag inse var det riktiga problemet låg. Att 
formge några få illustrationer i en del av en manual skulle inte få manualen att bli 
sammanhängande och skulle därför inte kunna lösa problemet. Problemet låg 
nämligen i utformningen av alla illustrationerna och för att kunna förändra dem 
behövde illustratörerna få ett material de kunde förhålla sig.

En guide är ett viktigt redskap för att underlätta arbetet för en formgivare, oavsett 
vad det är för typ av formgivare. Illustratörerna som var anställda av på Shikoku 
kakoki hade riktlinjer för reservdelsbilder men inte för justering och därför blev 
justeringsmanualerna lidande. Skillnaden mellan en reservdelsmanual och en 
justeringsmanual är att det sker en aktivitet i justeringsmanualen, och därför är 
inte upplägget likadant i de två manualerna. Vad som är viktigt att belysa i en 
manual som fokuserar på handling och aktivitet är att visa processen från start till 
slut. Om både text och illustration är det som används för att visa på processen är 
det därför viktigt att alla texter får en bild. 

I Shikoku kakokis manualer fanns inte illustrationer till alla texter. Vad detta 
beror på är ovisst men min hypotes är att det möjligtvis har att göra med att 
illustratören helt enkelt inte vet hur dessa ska illustreras. Detta fick mig att 
reflektera över att illustratörerna inte fick tillfälle att besöka verkstaden. Om de 
fick möjlighet att besöka verkstaden hade kanske illustrationerna blivit mer 
verklighetsförankrade och arbetet hade därmed blivit lättare för illustratören. 
Möjligtvis har det att göra med att arbetet utgår från CAD-ritningar, ritningar som 
användes utan att i efterhand korrigera linjetjocklek för ökad förståelse. 
Illustratörerna vet inte vet vad som ska framhävas eftersom de inte har någon 
kontakt med maskinerna och teknikerna i verkligheten. 

I den guide jag tagit fram kan de få tips på hur de ska förtydliga element, och de 
finns förklarade i både text och bild. Det som var svårt att visualisera i bild var: 
Hur ska illustratören veta vad som är i fokus. I guidens sista text behandlar jag 
detta, d.v.s. varför det är så viktigt att förstå processen steg för steg. Som 
illustratör kan du inte veta allt om produkten, - vi kan illustrera och därigenom 
förtydliga, men vad det är som ska framhävas eller förklaras har vi inte 
nödvändigtvis vetskap om. Som illustratör måste du själv ta reda på detta och det 
berättar jag om i guiden.
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I min observation framgick det att de som monterar och reparerar på verkstaden 
inte får röra maskinerna på ett år. Att inte röra maskinen på ett år betyder att en 
får lära sig processen kring hur de ska justeras, byggas ihop m.m. I Europa börjar 
en arbeta med maskinen som nyanställd. Det kan därför kanske finnas en kulturell 
koppling till vad en anser vara viktigt att ta upp i manualen då de har olika 
kulturella kontexter där fokus läggs på antingen klarspråk eller social noggrannhet 
(se teori 5.1). Detta vet jag inte med säkerhet och hade inte möjlighet att 
undersöka, men det hade varit intressant att göra en undersökning om det. 

Illustrationerna och instruktionerna som jag tagit fram åt illustratörerna har varit i 
fokus i detta arbete. Det är de som ska förklara för illustratörerna vad som är 
viktigt att tänka på vid designande av illustrationer i justeringsmanualen. Sedan är 
illustrationerna viktiga för att nå fram till den person som sedan ska läsa och 
förstå Shikoku kakokis manual, så att de inte gör fel vid användandet. Förslaget 
på hur manualen kan utformas har grundats på tidigare material vilket medförde 
både för- och nackdelar. Det som var svårt var att det är lätt att fastna i ett manér, 
och det krävdes undersökning för att få kunskap om hur jag skulle lyfta fram vissa 
komponenter i bilden. För att få svar vände jag mig till verkstaden och frågade: 
Vad betyder detta? Vad är det som ska synas? Utifrån det kunde jag sedan se vad 
som gått snett i illustrationerna och framhäva det med de kunskaper jag fick 
främst från mina teoristudier men också av min första analys.  

Att ta fram relevanta teoretiska studier var till en början krävande då de studier 
jag hittade mestadels berörde reservdelsmanualer. Jag hittade inte mycket om 
justering, men lite inom ämnet installation och montering. Dessa tre ämnen är 
olika men har en del gemensamt såsom att de ska visa på en aktivitet, och därför 
valde jag ut studier som var mer inriktade på just aktivitet i illustration.  

Det jag tar med mig från detta arbete är att en illustration är det kommunikativa 
verktyget som inte bara förtydligar ett objekt. En illustration kan också vara ett 
verktyg för att visa en process, så länge rätt verktyg används och bilden används i 
ett sammanhang. Jag tar även med mig vetskapen att en manual kan vara unik. 
Det kan inte bara finnas riktlinjer för att göra en typ av teknisk manual, för det 
finns många olika typer av manualer. I detta arbete tog jag upp teknisk illustration 
ur justeringsmanualens perspektiv. Justeringsmanualer behöver riktlinjer lika 
mycket som reservdelsmanualer behöver sina riktlinjer. Med rätt riktlinjer kan 
formgivaren få en chans till att utföra informativa bilder åt den enskilde 
användaren. 

I detta examensarbete har riktlinjer tagits fram för att svara på hur tekniska 
illustrationer inom justering ska se ut för att tillhandahålla bra läsbarhet åt den 
enskilde användaren. I riktlinjerna framgår de olika verktyg en kan använda sig av 
för att skapa en visualisering som gör det lätt för användaren att förstå vad bilden 
vill visa. Utöver verktyg framgår det vad som försvårar läsbarheten respektive vad 
som förenklar läsbarheten i en bild. För att förtydliga dessa finns det exempel på 
hur teknisk dokumentation kan utvecklas och bli mer läsbar. 
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Genom att ha skapat riktlinjer åt illustratörerna kan de nu hjälpa den enskilde 
användaren att lättare förstå hur denne ska justera maskinerna. 

8. Förslag till vidare forskning
Detta examensarbete har varit inriktat på bilderna i en justeringsmanual. I 
undersökningen observationsstudie upplevde jag att det finns ett behov av att 
undersöka justeringsmanualers text. Ett exempel skulle vara att skapa riktlinjer 
kring hur texten ska skrivas och vad den ska innehålla. Ett annat förslag skulle 
vara hur en manual bör skrivas för att enkelt kunna översättas. 

Under arbetet var studien till stor del inriktad på att ta fram verktyg som förstärker 
delar av en illustration. Det framkom då att det skulle behövas framtida forskning 
som undersöker vad en guide med riktlinjer bör innehålla och hur den ska 
visualiseras på bästa sätt. Guider med riktlinjer finns inom många områden. Det 
kan handla om exempelvis grafisk profil, ikonanvändning eller, som i detta fall 
teknisk illustration. Med anledning av det bristande underlaget vad det gäller 
teknisk illustration finns det således behov av fortsatt forskning inom området. 
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10. Bilagor
10.1 Observation 

10.1.1 Office 
På kontoret spenderade jag mest tid. Det var nämligen den internationella 
sektionen, den var därmed ganska blandad på vad alla höll på med under arbetets 
gång. På kontoret höll vi möten angående manualen, och vad jag skulle göra. De 
ville att jag skulle rita om en del av manualen. Jag tog manualen och förklarade 
att det inte var en praktik och jag kommer undersöka detta material sedan får vi se 
vad som behövs. Eftersom de flesta var från Japan och var vana vid sitt sätt att 
göra ett examensarbete, hade de svårt att förstå vad min uppgift var och tänkte sig 
det som att det var en praktik, så under min tid på Shikoku kakoki fick jag många 
gånger förklara varför jag var där.  

På kontoret fick jag det berättat att de hade CAD-bilder till allt men inte 3D-CAD 
bilder. Det tog lite tid att förstå att de med CAD-bilder menade plana streckade 
ritningar gjorda i ett CAD program, de gick därmed inte att vrida på CAD 
formatet i en annan vinkel.  

På kontoret fanns inte så mycket förståelse för att manualen inte var läsbar. Enligt 
de flesta såg den bra ut och när jag frågade den på kontoret som har hand om 
frågor angående manualen från utomlands, hade de ingen FAQ angående 
manualerna.  Eftersom de tyckte manualen såg bra och lättförståelig ut använde 
jag mig av de som arbetade på kontoret och frågade frågor till när jag analyserade 
manualen och frågetecken uppkom. De förstod många gånger inte vad som 
menades, även när de fick läsa från den japanska versionen. Ibland gick vi ned till 
verkstaden för att titta på maskinen för att komma underfund med vad som 
menades i manualen. Det var mest den språkliga delen man fastnade vid eftersom 
det fanns en hel del steg som inte hade några bilder och därmed var det genom att 
bara titta på bilderna oanvändbart.  

Under slutet av min tid på kontoret förstod man att vissa saker inte var särskilt 
strukturerade. D.v.s. fick de anställda göra jobb som inte ingick i deras 
arbetsuppgifter. Exempelvis texten i manualerna skrevs ned och översattes, inte 
bland folk i manualsektionen, utan av en manager på den internationella sektionen. 
Detta gick över dennes arbetsuppgifter. En annan insikt var att vissa hade fått nya 
positioner på företaget, utan att bli konsulterade, därmed skedde det att en 
kunskap fattades på CAD-sektionen, som kom de till det internationella kontoret. 
Många från manualsektionen kom därför in till internationella kontoret för att 
söka upp denne person som fått flytta, vilket orsakade i att denne fick göra dubbla 
arbetsuppgifter, eftersom den person som tagit hans plats inte kunde hans tidigare 
uppgifter.  
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De berättade att de stött på en del klagomål från kunder utomlands. 

10.1.2 Verkstaden 
Verkstaden är uppdelat i olika delar, där de kör justering, kvalitets kontroller m.m. 
På vissa områden har de sina egen gjorda manualer med foton. Fotona är svårlästa 
då de är i svartvit och går knappt att se någonting på dem. Annars finns inga 
manualer på verkstaden som jag kunnat se. Det är många som arbetar på en och 
samma maskin, men de nya på verkstaden får inte röra maskinen på sitt första år i 
arbete utan bara observera. Det är först efter ett år de får starta med justering och 
reparation.  

Inne i verkstaden letade jag rätt på några nya, och frågade dem angående 
manualen. Jag visade manualen jag fått inrikta mig på och frågade ut, var på 
bilden ligger top sealing section 1 och 2. De kunde lätt se på en av illustrationerna 
som var top view, jag frågade hur viste du det? Och de svarade att de har sett den.  
En annan bild som var från sidan på samma sak kunde de inte förstå vad det var. 
Eftersom svaret tidigare varit ”för jag sett den”, antog jag att det var från vinkeln 
de sett den. Därmed bilden på sidvyn hade de inte sett.   

I verkstaden visade de mig olika delar i maskinen och hur den fungerade. Jag 
insåg ganska fort att den är en gigantisk och komplicerad maskin. Jag undersökte 
mest de delar av maskinen som hade med den justeringsmanualen jag begränsat 
mig till. Det var enkelt att förstå när jag fick saker förklarade för mig. Däremot 
genom att hitta saker genom att titta på manualen var svårt. Ibland visade jag de 
arbetande att läsa manualen och förklara vad som menades, och det var inte alla 
gånger de som arbetar dagligen med maskinen förstod vad som menades i 
manualen.  

10.1.3 Manualsektionen 
Efter att jag fått en manual av en i kontoret, gick vi ned i manualsektionen, där 
fick jag material över vilka ”regler” de har på företaget för linje tjocklekar och 
vilken vinkel mm. Vi gick igenom allt material. Jag fick titta på programmet de 
använder. De använde ett internt 3D CAD-program som de sedan kunde fixa till 
linjer, plocka bort linjer och bestämma perspektiv.  

De som arbetar på manualsektionen satt vid varsin dator och satt där hela dagarna 
för att fixa till bilder. Jag satt och kollade på när en tankade ner en fil som han 
tagit emot. Det var en CAD-bild. Han tog bort vissa linjer och sparade därefter 
bilden. Jag fick reda på av andra på företaget att de på manualsektionen sällan 
besöker verkstaden, vilket gör att de inte förstår maskinen, tycker en del på 
företaget. När det kommer till reservdelsmanualerna ger man oftast ett företag 
utanför Shikoku kakoki uppgiften att fixa till bilderna.  

På manualsektionen fick jag reda på hur de konstruerar manualen olika för den 
japanska marknaden. När en uppdatering sker läggs den nya och updaterade 
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bilden längst bak i manualen. Detta ville inte de på den europeiska marknaden ha, 
vilket Shikoku kakoki anpassat sig till. Manualerna mot Europa blir därmed alltid 
uppdaterade. D.v.s. de byter ut till en ny sida vid uppdatering och lägger 9nte till 
en extra sida.  

10.1.4 Uttalanden 
Efter en månad på företaget kunde man förstå dess anda, att de är främst disciplin 
och kostnad som har stor betydelse. Disciplinen, skapar en strikt hierarki bland de 
anställda vilket begränsar utrymmet för ny tänkande. Kostnaden är nyckeln till de 
flesta besluten. Vilket har gett manualen mindre omsorg.  

10.2 Intervju 

10.2.1 Telefonintervju 
Intervjuerna blev inte av samma art som jag planerat. Först hade jag planerat på 
att få kontakt med nyanställda på företag i Europa som använde Shikoku kakokis 
maskiner. Det blev däremot två intervjuer med två kunniga inom manualer. 

Intervju 1 summering  
Inte utbildad i något utan fått sin kunskap genom arbetserfarenhet. Intervju 
person1 jobbade flera år inom systemmekanik på företag2. Där började hen 
komma i kontakt med personer som höll på med dokumentation, eftersom de 
behövde hans kunskap för att förstå systemet. På så sätt kom hen in i spåret 
dokumentation och började sedan arbeta inom det. Intervju person 1 tycker att 
dokumentationen ofta är ganska död. Hen föredrar filmer och arbetar för tillfället 
med att skapa nytt system för rörlig och interaktiv dokumentation.  

Person 1 tycker att både text och bild är saker man letar efter i en manual och det 
viktigaste i en manual är tydlighet. Person 1 har ingen tidigare erfarenhet av 
Shikoku kakokis manualer men anser att en illustrations viktigaste del är att den 
tydligt markerad vad man ska undersöka. 

Intervju 2 summering 
Person 2 har utbildning inom teknik och har arbetat som ingenjör.  
Hen har arbetat med justering och reparation, och har då använt manualer i den 
utsträckning det fanns möjlighet till. Intervju person 2 arbetar nu med utlärning 
för reparatörer på företag1 och för deras kunder. Hen lär ut hur man använder 
manualen samt om maskiner. Själv tycker hen som har erfarenhet av Shikoku 
kakokis manual att den är enkel att förstå för tillfället. Tidigare var den svår men 
eftersom de fixade till en innehållsförteckning började den få potential. Enligt hen 
är det man ska titta på först i en manual innehållsförteckningen. Några 
förbättrings punkter på illustration finns dock, tycker person2. För tillfället är de 
ganska platta, enligt hen och uppmanar om 3D-bilder. Shikoku kakokis manual 
var ganska dålig förut men nu så har den blivit bättre eftersom de har en 
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fungerande table of contents. En bra illustration tycker även person 2 ska ha 
färger. Shikoku kakokis är svartvita. 

10.2.2 Intervju genomgång 
Med en expert inom justering och reparation av Shikoku kakokis maskiner, 
frågade jag om en genomgång av manualen. Vi gick därmed ner till verkstaden 
och så bad jag att gå igenom steg för steg. Under genomgången läste vi först en 
instruktion och efter det steget hoppade vi över till nästa. Många gånger förstod 
inte experten själv, som aldrig använder sig av manualer, då kollade han på nästa 
steg och förklarade med andra ord och påpekanden om vad som var viktigt att 
tänka på. Ibland tog det tid att hitta vissa saker, exempelvis en spak som skulle 
vridas. Anledningen till detta var för att den låg i olika undre luckor beroende på 
vilken slags maskin det rörde sig om. Experten hade arbetat med många maskiner 
och behövde därför öppna två luckor tills han fann den specifika spaken som 
skulle vrida. Manualen försvårade därför arbetsprocessen istället för att vägleda 
den.  

10.3 Analys 

10.3.1 Analys 1 
Vid genomförandet av analysen valde jag att utgå från dessa frågor: 
1. Hur förhåller sig bild och text tillsammans?
2. Hur framhävs viktig information i bilderna?
3. Används hjälpmedel såsom exempelvis pilar?
4. Hur är bilderna utformade? Exempelvis, färg? linjestorlekar? Perspektiv?

1. Bild och text förhåller sig layoutmässigt olika beroende på sida och
instruktion. På bild ett och två börjar man med bilder och därefter kommer
instruktionen samt en graf med nummer och namn på de olika sakerna
som finns i bilderna. Grafen tillhör båda bilderna och texten tillhör båda
bilderna. På bild två och tre tar illustrationerna upp vänstra sidan medan
texten tar upp högra sidan. Textinstruktionerna har inte alltid en egenbild
utan delar på en bild. Den bilden ligger på samma höjd som sina
textstycken.

2. I bilderna 1 och 2 finns det små raka linjer som pekar på olika delar och ett
nummer.  På bilderna 3 och 4 gäller samma sak, linjer och siffror används
i bilden men även cirklar. På en av illustrationerna på sida 4 används även
pil. Dessa är sätten viktig info i bilderna framhävs på.

3. De hjälpmedel som används är siffror, streckade linjer och pilar. På mitten
illustration på sid 4 är ett visst parti lite gråfärgat och framhäver hur djupt
skruven i fråga går. Finns dock ingen text som pratar om det på de sätten.

4. I stora drag är bilderna svartvita förutom en illustration på sida 3 som har
ett par färgade rutor och symboler. Bilderna har samma tunna linjetjocklek.
Ibland kan linjerna ge upphov till att de är tjockare, men det är då
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överlappande linjer.  Bilderna har ett plant perspektiv där man antingen får 
en sid eller framvy. Bilderna har en hel del detaljer och på displaybilderna 
finns även text med i bilden. 
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1. Layoutmässigt förhåller sig bilderna och texterna på samma sätt.  Bild och text
står alltid med varandra där text står på vänster del av sidan och bilderna på höger
del av sidan. Det finns även en extra kolumn för ikoner på vänster sida om texten.
Bilderna kan skilja sig lite åt längdmässigt men behåller samma bredd på grund av
att de befinner sig i rutor. Per illustration finns det olika många steg text med.

2. I vissa av bilderna framhävs viktig information genom en förstoring på detaljer.
Därefter används streck och nummer på delen som är viktig.  På sida 4 framhävs
display med att vara ljust gråfärgad och ha ett nummer. Utöver används
informationsikoner utanför bilderna, för att uppmärksamma om att läsa texten.

3. Som hjälpmedel används cirklar som funkar lite som ett förstoringsglas på delar
av maskinen som är viktig. Utöver det används streck och siffror för att peka på
saker som är viktigt.  Som hjälpmedel för texten används ikoner.

4. Bilderna är alla i svartvita och ligger innanför en ram. De har på samtliga bilder
en linjetjocklek. De ända linjerna som skiljer sig åt är förstoringsglasen som är
tjockare. Bilderna skiljer sig åt i detaljrikedom, exempelvis har mitten bilden på
sidan 4 hög detaljrikedom medan bilderna på sidan 3 har låg detaljrikedom. På
display bilden på sidan 4 har de rutor istället för text.  En intressant del är att på
bilderna på sida 1 samt några till sidor, finns en planvy på hela maskinen. Det är
utifrån den förstoringar sker.
Perspektivet skiljer sig åt i bilderna. Exempelvis har översiktsbilden på maskinen
ett plant perspektiv som visar framvy. Förstoringen kan i sin tur ha ett vridet
perspektiv så man får se delen som är viktig i ett djup som hjälper en att förstå
dess form.
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1. Företag Bs manual skiljer sig åt de två innan genom att ha texten över bilden.
Text och bild tar olika mycket plats beroende på sida.  Bilderna är dock stora och
en sida har antingen två eller en bild. Mängden text skiljer sig åt. På sidan 2 är
texten uppdelad i steg från a till h. På de andra sidorna är det textblock. En
instruktion sträckte sig över fyra sidor.

2. Det viktiga i bilden framhävs på olika sätt. Pilar används för att förtydliga vissa
delar på sida1,2 och 4. Streck och siffror används när en specifik del ska förklaras.

3. Hjälpmedel som används är pilar, streck och nummer i bilderna.

4. Bilderna är alla svartvita och alla förutom sprängskissen på sidan två har låg
detaljrikedom, annars skiljer bilderna sig från varandra. Bilderna på sida ett är ena
plan framvy. Den fungerar lite som introduktion på var i maskinen man ska arbeta
någonstans. Därefter följs man av en bild som har ett perspektiv, så man ser delen
från sidan. Där har en del även lite tjockare linjetjocklek på ett parti i bilden.
Däremot så finns det en pil på en annan sak i bilden. På sida 2 är första bilden en
sprängskiss så alla delar syns och kan numreras. Den andra bilden är plan och
visar hur två delar sitter ihop uppifrån. Sidan 3 har nästan samma perspektiv som
bild nummer två på sidan1, men skiljer sig en aning. Sida fyra är bilden plan och
framifrån. Den innehåller inte så mycket information men visar en del av objektet
från sida 3.
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10.3.2 Analys 2 
Uppbyggnad	
Vid genomförandet av analysen valde jag att utgå från dessa frågor: 
1. Hur förhåller sig färg i layouten?
2. Hur är uppbyggnaden i riktlinjerna?
3. vad presenteras i riktlinjerna?

Företag 1 
Företag ett har en omfattande guide där de tar upp olika saker, i denna analys 
begränsar vi oss till avsnittet om logotype. 

1. Layouten är av samma färg som företagets logga. Formated av pdf är
liggande.

2. I guiden finns en introduktion samt regler för hur man bör förhålla sig vid
utformning av företagets produkter. I varje riktlinje del, finns det först text
och sedan exempelbilder.

3. I riktlinjerna finns det i sida ett en inledning, därefter kommer en
introduktion.  I introduktionen förekommer en inledande text som
förklarar företagets visuella identitet och varför den är viktig. Därefter
förklaras deras visuella identitets delar. Vi går in på en av dem, Logotype.

På logotype sidan ett förklarar en text om vad loggan representerar och 
vad som är viktigt. Det förekommer sedan en förklarande text på vad som 
får och vad som inte får göras. Det finns även en specifik ruta på vad som 
inte får göras. I sista delen finns bildexempel på hur loggan ska se ut och 
därefter hur den inte får se ut. 

På sidan två förklaras det hur viktigt det är att loggan syns och regler för 
hur mycket utrymme runtom som behövs. De skriver även vilka andra 
element som inte får inskrida detta utrymme.  Det står även vilka färger 
som är okej i loggan.  

På sida tre tar de upp vad för bakgrund som är okej och inte okej. Detta tas 
upp i text och bild.  
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Företag 2 
Företag ett har en egen guide för användningen av ikoner. Vi undersöker några 
sidor ut den. 

1. I layouten används företagets färger. Format av pdf är stående.

2. I guiden finns en introduktion där tar de upp vad guiden innehåller. Några
av dessa är varför, skillnad på då och de nya, hur de ska användas, ”do and
don`t”. Varje del i riktlinjerna består av bild och text.

3. På sidan om varför, finns bild först, därefter kommer en text. Texten
fungerar en introduktion på varför ikonerna har skapats.

På sidan som tar upp skillnad finns det först en bild på hur de gamla 
ikonerna såg ut och sen bild på hur de nya ikonerna ser ut. Under bilderna 
förklaras det angående de gamla ikonerna samt de nya ikonerna och varför 
de ser ut som de gör.  

På sidan om hur ikonerna ska användas finns det först bildexempel på hur 
de kan användas. Därefter kommer en förklarande text om vad målet med 
användningen är. 

”dos and don´ts” visar först bildförslag på hur ikonerna får se ut och hur 
de inte får ser ut. Det finns även bild på hur de får användas och inte får 
användas. Därefter kommer en text på punkter de vill att användaren ska 
tänka på vid användning av ikonerna.  
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10.4 Guide 



四国化工機
SHIKOKU KAKOKI
TECHNICAL ILLUSTRATION
GUIDE LINES  
Adjustment manual



Content
Manual before and after
Background
Example 1 - Before
Example 1 - After
Example 2 - Before
Example 2 - After

Guidelines 
Text - illustration - illustration
Do! and Don’t!
How to illustrate
      How do we emphasize a part in the illustration?
      How do we as illustrators know which part to emphasize?

    

In this guidebook I will go through different 
steps that can be used to make a technical illus-
tration easy to understand. This guidebook was 
created together, with and based on materials 
from, the company Shikoku kakoki.

The main focus of this guidebook is to assist and 
guide the illustrators at Shikoku kakoki.
-Tanja Zamani

Introduction



Manual before and after
Background

This chapter will go through examples of existing illustrations and new examples of how they 
may look if some changes are made in the instructions. Later on in this chapter they will be 
called “before” (already existing instructions) and “after” (example of how the instructions 
can be improved).

The existing technical illustrations by Shiko-
ku kakoki are made in a CAD-drawing system. 
CAD-drawings tend to have more details than 
needed in illustrations for manuals. this is the 
case because CAD-drawings are used by engi-
neers designing the product who needs such 
detailed information. The manual, however, is 
not for engineers, but for those who repair and 
adjust the machine therefore, the rich details of 
the CAD-drawings are not necessary.

In the existing manual, there were some in-
structions that did not come with illustrations. 
Without illustrations, it was difficult to follow 
the instructions. In some places the text and 
illustrations were not placed next to each other. 
These shortcomings made it difficult to connect 
a certain illustration to the described task..

The new illustrations are more simplified than 
the old ones. The simplifications can be done in 
different ways as explained in this guide. Al-
though it has become simplified, it is important 
that the objects are recognizable so that some 
detailed work is not used to make objects too 
seem abstract.

The new illustrations are presented in the same 
perspective that the user of the manual would 
see while performing the tasks. CAD-drawings 
and/ or photos have been used as a base for mak-
ing the illustrations in the manual. The illustra-
tions are now also accompanied by a piece of text 
regarding the illustration. This makes it easier 
to follow the instructions. Finally, an overview 
illustration of the machine has been added. This 
enables the reader to easily and quickly deter- 
mine which parts of the machine the task relates 
to.



Example 1 is one of two examples from the 
previous manual. Example 1 was an 
introduction to the top sealing section in one of 
Shikoku kakokis machines.

First page (see next page for picture)

The first page of example 1 had two illustra-
tions within one visualization and there were no 
instructions on the same page. In order to un-
derstand the illustration the reader had to read 
consult the entire following page. The illustra-
tions are both very detailed and have the same 
line thickness. This makes it hard to know what 
is important in the visualization. There are num-
bers attached to some parts of the illustration, 
but there is no information on the same page that 
explains these numbers. To see the explanation 
of the numbers, the reader will have to move on 
to the next page. Therefore, the illustration and 
their attached numbers are pointless at this stage 
since the reasons why they are important are not 
known to the reader.

The second illustration in the visualization is 
harder to understand than the first, because it is 
difficult to see the the parts from the presented 
angle. This was discovered after asking new
employees what they thought was being por-
trayed. Few of the respondents understood that it 
was the same part that was shown in the first
illustration, but from the side and not from 
above.

Example 1
Before



Example 1
Before (page1 of 2)



Second page (see next page for picture)
The second page has one illustration above a 
text section describing both previous illustra-
tions. The combined instructions makes it more 
difficult for the reader to separate the presented 
information and, subsequently, to understand the 
text.

The charts are not relevant on the page since it 
is already explained in the text or otherwise not 
referred to at all.

Example 1
Before



Example 1
Before (page2 of 2)



Example 1
After
The “Example 1 after” is a new version of how an 
illustrator can improve the previous “Example 1 
before”.  

First page (see next page for picture)
The instructions now only need one page due to 
the reduction of unnecessary elements in the
illustration.  “Introduction” was added to the 
text, and the instructions content got rearranged 
and split up allowing each information to get 
one illustration each. The first illustration is the 
top-view of the previous example page 1, but 
with a reduction of details and a removal of re-
dundant parts. It has also been enhanced by two 
different shades of grey that split the machine 
into two distinct parts, which are described in 
the text. Furthermore, it is now followed by 
an additional illustration and a new tempera-
ture-icon intended to make it easier to under-
stand the information given in the text.

The third visualization is divided into two illus-
trations of the same part,in order to show the 
change in appearance. Each illustration has one 
arrow to make it easier to focus on where the 
change occurs. 

The fourth visualization has been simplified in 
the sense that irrelevant parts are not included. 
To explain the important parts, numbers have 
been added in both the text and to the illustra-
tion. 



Carton top is sealed twice in the 1st. top sealing section and the 
2nd. top sealing section

1st. Top Sealing

2nd. Top Sealing

1.

2.

 When there is no carton in the sealing section, the 
1st. and 2nd. sealer jaws are in a standby position
while keeping a preset distance between them.

1. 2.

TOP SEALING SECTION
Introduction

At �rst, the carton top heated by the top heater is sealed in the 1st. 
top sealing section (1).  Next, the top sealed carton is
cooled in the 2nd. top sealing section for stable top
seal(2).

The 1st. top sealing section consists of the movable sealer jaws.

The 2nd. top sealing section consists of the �xed sealer jaw (1) and 
the movable sealer jaw (2).

Example 1
After (page1 of 1)



Examlpe 2
Before
This instruction is about how to adjust the sealer 
jaw in one of Shikoki kakouis machines. The 
instruction cover two pages.

First page (see next page for picture)
The text sometimes stands alone when it is sup-
posed to be combined with an illustration. This 
creates an irregularity in the manual.

The illustrations on the first page are all showing 
a touchscreen. The illustrations of the screen 
contains a lot of text. The text is very small and 
it is in English. It is not always the case that 
the language used will be English since other 
languages may be chosen from the language 
settings. Furthermore, one of the touchscreen 
illustration are presented in color and the other 
are black and white, which is yet another irregu-
larity in the manual.



Example 2
Before (page1 of 2)



Example 2
Before
Second page (see next page for picture)
The second page has one illustration of the 
touchscreen accompanied with some text. This 
text includes different instructions and not only 
information about the menu on the touchscreen. 
Thus, some information in the text is not illus-
trated and therefore easy to overlook or misin-
terpret.

The second illustration is shown from two 
angles, which is good. However, the illustration 
has many details and some parts are marked in 
grey. The illustration also has many instructions 
linked to it. The details and the few grey marked 
parts make it difficult to follow in the instruc-
tions. Alike the previous example the instruc-
tions are also accompanied by a chart with no 
apparent purpose.



Example 2
Before (page2 of 2)



The “Example 2 after” is a new version of how an 
illustrator may improve the previous “Example 
2 before”. It covers more pages than the old one 
as this one has illustrations for all steps. The old 
one had more instructions in the text than in 
the illustrations, as it illustrated all the required 
steps.

Page one (see next page for picture)
Text and illustrations are alligned and placed 
beside each other so the user can connect the 
text with the right illustration. Step two has an 
illustration in this new version. The illustration 
has an overview of the area and a close up of the 
part the instruction is concerning. This helps to 
focus on the part of interest. The close up is also 
visualized in another angle so that the function 
becomes more visible. To make the functions 
even easier to understand, icons are used. Icons 
are preferable to text in an illustration, since the 
manual might be translated into many
languages.

The second and third illustrations show the 
touchscreen. Again, these do not have text inside 
of them because of the many language settings 
that a user may choose from. To highlight the 
button of importance, the task is highlighted 
with a thicker line and a dark color.

Example 2
After



Example 2
After (page1 of 4)

1.

2.

3. Push SET MODE on the SETUP screen.
The SET MODE window appears.

9.6.2.1 1st. top sealer jaw clearance - Adjust

1. Stop the main motor. (for position see below,1)

2. Check that the safety handles are locked and
the covers are closed. (for position see below, 2 )

Note !
If the safety handles are not in the
closed position and/or the covers are
opened, air is not supplied to the air
cylinder for safety. Lock the safety handles and close 
the covers, and set up the servo motor to reset the 
alarm. 

4. Select the MANUAL mode of RIGHT LANE
and LEFT LANE on the SET MODE window.
Push and hold CONFIRM to complete the setting. The 
MANUAL screen appears.

Note ! 
Service key in the No.1 panel (L-side)
is necessary when selecting MANUAL
mode.( for position see below, 3)

3.



Second page (see next page for picture)
On this page you can see step 7 that did not 
have an illustration before. After the changes it 
has a line and an arrow to show the direction. 
This part is  positioned in a hidden place on the 
machine, so the explanation of how to find it is 
important. In the text, the sentence “for position 
see below” has been added. On all pages there 
will be an overview of the machine with marks 
of where in the instructions are referring to.

Example 2
After



Example 2
After (page2 of 4)

5. Push TOP HEATER/TOP SEAL on the MANUAL screen.
The TOP HEATER/TOP SEAL window appears.

6. Push 1st. TOP SEALER CLUTCH MANUAL to check and 
adjust.

1.

2.

7. Hand crank the main motor until the machine timing 
becomes,195 to 267. (for position see below, 2)



Third and fourth page (see two next coming 
pages for picture)
Page three and four consist of 5 steps. Four of 
them explains how to change the dimension of 
the sealer jaw, and the fifth is an illustration of a 
touchscreen. In the previous manual these steps 
where one step and had one illustration. 

In the illustrations, the important parts for each 
task are highlighted with a thicker line. This 
measure makes it easier to see where the parts 
are placed. To make it even easier to understand, 
it is also illustrated from another angle and 
placed within a circle. The illustrations in the cir-
cle also have the parts of importance highlighted 
with a thicker line.
. 

Example 2
After



9. Check the dimension of the top sealing’s sealer jaws,
(for position see below).
If it is not the standard value, 0mm, continue with the 
next step.

10. Loosen the bolts.

11. Loosen the nuts and adjust the clearance between 
the movable sealer jaws by manually rotating the bolts.

0mm

Example 2
After (page3 of 4)



12. After adjustment, tighten the nuts and bolts.
After adjustment, close the guarding doors and
covers, (for position see below,1).

1.

13. Push 1st. TOP SEALER CLUTCH AUTOMATIC.

Note ! 
When the safety handles are not in the closed 
position and/or the covers are opened, the 
non-contact sensors are enabled. At this time, the 
TOP HEATER/TOP SEAL window cannot appear on 
the operator panel to operate the 1st. TOP SEALER 
CLUTCH.

2.

Example 2
After (page4 of 4)



Guidelines

This chapter will present guidelines that can be considered while making 
illustrations.



9. Check the dimension of the top sealing’s sealer jaws,
(for position see below).
If it is not the standard value, 0mm, continue with the 
next step.

10. Loosen the bolts.

11. Loosen the nuts and adjust the clearance between 
the movable sealer jaws by manually rotating the bolts.

0mm

9. Check the dimension of the top sealing’s sealer jaws,
(for position see below).
If it is not the standard value, 0mm, continue with the 
next step.

10. Loosen the bolts.

11. Loosen the nuts and adjust the clearance between 
the movable sealer jaws by manually rotating the bolts.

0mm

Text and illustration are aligned

10mm gap between illustrations

15mm gap between illustration 
and text surface

Text surface 72mm wide

The illustrations should be used together with the text and there should be an 
illustration for every step. The text and illustrations should also be aligned so 
that a reader can see that they belong to each other. In this example the text 
begins on the same level as the highest part of the illustration (not counting the 
circle), it is the bolt in the small illustration that is the highest.

The illustration does not need to be in frames, but they do require some space 
around them.. In this example there is a 10mm gap between the illustrations. 
Between the text and illustration there should also be a gap, but not too wide 
since they should be connected by the reader. In this example the space be-
tween the text surface and the illustration is 15mm, and the text surface is 
72mm wide.

Text and illustration, and illustration together with other illustrations work 
together most of the time. This section will present what to keep in mind 
when they are put together.

Text-illustration-illustration



1.

2.

3. Push SET MODE on the SETUP screen.
The SET MODE window appears.

9.6.2.1 1st. top sealer jaw clearance - Adjust

1. Stop the main motor. (for position see below,1)

2. Check that the safety handles are locked and
the covers are closed. (for position see below, 2 )

Note !
If the safety handles are not in the
closed position and/or the covers are
opened, air is not supplied to the air
cylinder for safety. Lock the safety handles and close 
the covers, and set up the servo motor to reset the 
alarm. 

4. Select the MANUAL mode of RIGHT LANE
and LEFT LANE on the SET MODE window.
Push and hold CONFIRM to complete the setting. The 
MANUAL screen appears.

Note ! 
Service key in the No.1 panel (L-side)
is necessary when selecting MANUAL
mode.( for position see below, 3)

3.

1.

2.

3. Push SET MODE on the SETUP screen.
The SET MODE window appears.

9.6.2.1 1st. top sealer jaw clearance - Adjust

1. Stop the main motor. (for position see below,1)

2. Check that the safety handles are locked and
the covers are closed. (for position see below, 2 )

Note !
If the safety handles are not in the
closed position and/or the covers are
opened, air is not supplied to the air
cylinder for safety. Lock the safety handles and close 
the covers, and set up the servo motor to reset the 
alarm. 

4. Select the MANUAL mode of RIGHT LANE
and LEFT LANE on the SET MODE window.
Push and hold CONFIRM to complete the setting. The 
MANUAL screen appears.

Note ! 
Service key in the No.1 panel (L-side)
is necessary when selecting MANUAL
mode.( for position see below, 3)

3.

Do!

Do!

1.

2.

3. Push SET MODE on the SETUP screen.
The SET MODE window appears.

9.6.2.1 1st. top sealer jaw clearance - Adjust

1. Stop the main motor. (for position see below,1)

2. Check that the safety handles are locked and
the covers are closed. (for position see below, 2 )

Note !
If the safety handles are not in the
closed position and/or the covers are
opened, air is not supplied to the air
cylinder for safety. Lock the safety handles and close 
the covers, and set up the servo motor to reset the 
alarm. 

4. Select the MANUAL mode of RIGHT LANE
and LEFT LANE on the SET MODE window.
Push and hold CONFIRM to complete the setting. The 
MANUAL screen appears.

Note ! 
Service key in the No.1 panel (L-side)
is necessary when selecting MANUAL
mode.( for position see below, 3)

3.

Do! and Don’t!

Text should not be used in the illustration. It is advisable to use icons instead,  
and if that is not possible then use numbers as references to connect specific 
instructions in the text to the illustration. 

The illustration of the touchscreen should not have any text. due to the var-
ious language settings a user may chose. It is better to make the button used 
for the intended task more visible by a darker color and thicker lines.

Don’t be afraid of using different angles in one illustration. It will enhance the 
understanding of the object at hand. However, it is still important to show the 
object in the same angle as it is seen when doing the task.

Do!

Don’t!

Don’t!

Don’t!

Below there are steps that compare what to do and what not to do when 
making technical illustrations.



How to illustrate

•  It is beneficial to observe the machine in practice before 
illustrating. The illustrator may then realize which angle best 
facilitates understanding, and which information in the illus-
tration is important.

1.

2.

3. Push SET MODE on the SETUP screen.
The SET MODE window appears.

9.6.2.1 1st. top sealer jaw clearance - Adjust

1. Stop the main motor. (for position see below,1)

2. Check that the safety handles are locked and
the covers are closed. (for position see below, 2 )

Note !
If the safety handles are not in the
closed position and/or the covers are
opened, air is not supplied to the air
cylinder for safety. Lock the safety handles and close 
the covers, and set up the servo motor to reset the 
alarm. 

4. Select the MANUAL mode of RIGHT LANE
and LEFT LANE on the SET MODE window.
Push and hold CONFIRM to complete the setting. The 
MANUAL screen appears.

Note ! 
Service key in the No.1 panel (L-side)
is necessary when selecting MANUAL
mode.( for position see below, 3)

3.

•  Manuals made for big machines may be improved by an 
overview illustration, homing in on where the illustrated task 
is performed, at the end of each page. 
(Example below) 

•  Before illustrating, choose a grey scale (example below). 
Color should not be used since black and white copying often 
occurs. While using the grey scale it is important that the 
contrast level between colors exceed 70 percent. If contrast 
exceeds 70 percent colored parts may be understood as sepa-
rate to a greater extent.

Carton top is sealed twice in the 1st. top sealing section and the 
2nd. top sealing section

1st. Top Sealing

2nd. Top Sealing

1.

2.

 When there is no carton in the sealing section, the 
1st. and 2nd. sealer jaws are in a standby position
while keeping a preset distance between them.

1. 2.

TOP SEALING SECTION
Introduction

At �rst, the carton top heated by the top heater is sealed in the 1st. 
top sealing section (1).  Next, the top sealed carton is
cooled in the 2nd. top sealing section for stable top
seal(2).

The 1st. top sealing section consists of the movable sealer jaws.

The 2nd. top sealing section consists of the �xed sealer jaw (1) and 
the movable sealer jaw (2).

•  Eliminate the details that do not serve a purpose in the 
instructions (example below).

Previous Developed

In this section a list of useful advise for making technical illustrations can 
be found.



Carton top is sealed twice in the 1st. top sealing section and the 
2nd. top sealing section

1st. Top Sealing

2nd. Top Sealing

1.

2.

 When there is no carton in the sealing section, the 
1st. and 2nd. sealer jaws are in a standby position
while keeping a preset distance between them.

1. 2.

TOP SEALING SECTION
Introduction

At �rst, the carton top heated by the top heater is sealed in the 1st. 
top sealing section (1).  Next, the top sealed carton is
cooled in the 2nd. top sealing section for stable top
seal(2).

The 1st. top sealing section consists of the movable sealer jaws.

The 2nd. top sealing section consists of the �xed sealer jaw (1) and 
the movable sealer jaw (2).

12. After adjustment, tighten the nuts and bolts.
After adjustment, close the guarding doors and
covers, (for position see below,1).

1.

13. Push 1st. TOP SEALER CLUTCH AUTOMATIC.

Note ! 
When the safety handles are not in the closed 
position and/or the covers are opened, the 
non-contact sensors are enabled. At this time, the 
TOP HEATER/TOP SEAL window cannot appear on 
the operator panel to operate the 1st. TOP SEALER 
CLUTCH.

2.

1.

2.

3. Push SET MODE on the SETUP screen.
The SET MODE window appears.

9.6.2.1 1st. top sealer jaw clearance - Adjust

1. Stop the main motor. (for position see below,1)

2. Check that the safety handles are locked and
the covers are closed. (for position see below, 2 )

Note !
If the safety handles are not in the
closed position and/or the covers are
opened, air is not supplied to the air
cylinder for safety. Lock the safety handles and close 
the covers, and set up the servo motor to reset the 
alarm. 

4. Select the MANUAL mode of RIGHT LANE
and LEFT LANE on the SET MODE window.
Push and hold CONFIRM to complete the setting. The 
MANUAL screen appears.

Note ! 
Service key in the No.1 panel (L-side)
is necessary when selecting MANUAL
mode.( for position see below, 3)

3.

Carton top is sealed twice in the 1st. top sealing section and the 
2nd. top sealing section

1st. Top Sealing

2nd. Top Sealing

1.

2.

 When there is no carton in the sealing section, the 
1st. and 2nd. sealer jaws are in a standby position
while keeping a preset distance between them.

1. 2.

TOP SEALING SECTION
Introduction

At �rst, the carton top heated by the top heater is sealed in the 1st. 
top sealing section (1).  Next, the top sealed carton is
cooled in the 2nd. top sealing section for stable top
seal(2).

The 1st. top sealing section consists of the movable sealer jaws.

The 2nd. top sealing section consists of the �xed sealer jaw (1) and 
the movable sealer jaw (2).

How do we as illustrators know which part to 
emphasize?
As illustrators we can only know how to highlight a specific part and how to give a part more 
focus. But we are not the people who have worked with this the machine before, nor built it, 
so either someone needs to tells us which parts should be in focus or we must get to know the 
machine ourselves. In order to do this, it can be a good idea to go through all of the steps in 
the manual which you are going to illustrate with a mechanic. By doing so you will be able to 
decide whether certain data is of importance for the task or not. You will also be able to tell 
which angle the reparation/adjustment is done from. If you know how the machine is working 
and how it is repaired then you will be able to localize which parts should be in focus and do a 
good job. If you don’t know, it is a good idea to ask someone who knows so your illustrations 
will serve their purpose.

How do we emphasize a part in the 
illustration?
In this section a list of useful advise for emphasizing specific parts of 
illustrations is presented. 

•  Line thickness
By making lines of important part thicker the readers focus can be directed 
towards them. 

•  Change in perspective
Changing perspective in one part of the illustration, for example by putting 
the illustration in a circle at a different angle, can improve the understand-
ing of the task at hand.

•  Contrast
Having a suitable color contrast, can help the reader to focus on one part
or to separate different parts from each other.

•  Arrows
By using arrows or similar icons that point in a particular direction, the 
reader’s attention can be directed to where it should be.
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