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Abstract

This report aims to present the work process behind a degree project at Mälardalens
University, in cooperation with Volvo CE, Eskilstuna. The report aims to examine 
how a machine maintenance device can be presented. The purpose of the report is 
to anchor the understanding between action and results. Based on literature studies,
analyzes and tests done with the target group, two prototypes have been developed 
to show how different subjects can be presented. The prototypes are created in a 
visual comic-like manner that emphasize the person behind the work. At the same 
time a comparison between two different ways of working and its results is 
clarified. 

Sammanfattning

Denna rapport ämnar presentera den arbetsprocess som står bakom ett 
examensarbete på Mälardalens Högskola, i samarbete med Volvo CE, Eskilstuna. 
Rapporten ämnar behandla hur ett material om förunderhåll av maskiner kan 
presenteras. Rapportens syfte är att förankra förståelsen mellan handling och 
resultat. Utifrån litteraturstudier, analyser och tester med målgruppen har två 
prototyper framtagits för att påvisa hur olika ämnen inom förunderhåll kan 
presenteras. Prototyperna är skapade i ett serie-manér som framhäver människan 
bakom arbetet. Detta samtidigt som en jämförelse mellan två olika arbetssätt och 
dess resultat tydliggörs. 

2



Förord

Tack – Volvo CE för ett bra och fint samarbete. Kurskamrater på iD & MDH för all
den positiva andan och kämpaglöden genom studietiden. Illergänget för all 
ömsesidig vördnad, vardag och vänskap. Johanna för ditt moraliska stöd och din 
feedback. Min familj för allt stöd, trots mina obegripliga termer. Johan för din 
broderliga insats genom åren fyllda med tusch, skratt, blod, svett och tårar, samt 
allt kaffe som medföljde.

Och ett STORT tack till min handledare Jan Frohm för all hjälp under arbetets gång
och alla kloka ord; det fick mig att inse att karaktärer kan ha fem fingrar trots att de
är tecknade och att inte lägga för mycket tid på omjusteringar; det är bara är att 
börja om, för som alla vet; det går ju snabbare andra gången.

3



Innehållsförteckning
Sammanfattning................................................................................................................. 2

Förord.................................................................................................................................. 3

Innehållsförteckning..........................................................................................................4

1 Inledning.......................................................................................................................... 7

1.1 Bakgrund....................................................................................................................................7

1.2 Problembeskrivning....................................................................................................................7

1.3 Syfte...........................................................................................................................................8

1.4 Målgrupp....................................................................................................................................8

1.5 Problemformulering....................................................................................................................8

Frågeställning..............................................................................................................................8

Delfrågor......................................................................................................................................8

1.6 Omfattning..................................................................................................................................9

1.7 Avgränsningar............................................................................................................................9

2 Teori................................................................................................................................ 10

2.1 Begrepp inom serier.................................................................................................................10

Fjärde väggen ...........................................................................................................................10

Bryta fjärde väggen....................................................................................................................10

Line of interest...........................................................................................................................10

Gutter.........................................................................................................................................10

2.2 Narrativ struktur i serier............................................................................................................11

Peak...........................................................................................................................................11

Initial...........................................................................................................................................11

Release......................................................................................................................................12

Establisher.................................................................................................................................12

Prolongation...............................................................................................................................12

Orienter......................................................................................................................................12

Grupperad kategori....................................................................................................................13

2.3 Tid i serier.................................................................................................................................13

Ögonblick...................................................................................................................................13

Rutor och Gutter........................................................................................................................13

Förlänga rutan............................................................................................................................14

Ramlös ruta................................................................................................................................14

4



2.4 Färg..........................................................................................................................................14

2.5 Avbildning.................................................................................................................................14

2.6 McClouds Triangel...................................................................................................................15

3 Metod.............................................................................................................................. 18

3.1 Behovsanalys...........................................................................................................................18

3.2 Analyser...................................................................................................................................18

3.3 Undersökningar........................................................................................................................19

Enkätundersökning....................................................................................................................19

Användarintervju........................................................................................................................19

4 Resultat .........................................................................................................................20

4.1 Resultat av behovsanalys........................................................................................................20

Jämförelse.................................................................................................................................21

4.2 Resultat av analyser.................................................................................................................21

Volvo CE....................................................................................................................................21

The preventive maintenance monthly........................................................................................24

Soldaten i Fält ...........................................................................................................................28

4.3 Resultat av undersökningar ....................................................................................................29

Resultat av enkätundersökning..................................................................................................29

Resultat av användarintervjun...................................................................................................31

5 Gestaltningsprocessen.................................................................................................33

5.1 Skisser.....................................................................................................................................33

Text och bildspråk......................................................................................................................33

Förkunskaper.............................................................................................................................34

Illustrera tid................................................................................................................................34

Läsflöde.....................................................................................................................................35

Kontrast i läsflöde......................................................................................................................35

5.2 Format......................................................................................................................................36

5.3 Manér.......................................................................................................................................39

Trovärdighet...............................................................................................................................39

Färg............................................................................................................................................40

6 Gestaltning.....................................................................................................................42

6.1 Felanmälan..............................................................................................................................42

6.2 Återkommande fel....................................................................................................................43

5



7 Slutsats..........................................................................................................................46

7.1 Svar på frågeställning..............................................................................................................46

7.2 Svar på delfrågor......................................................................................................................46

8 Diskussion.....................................................................................................................48
Tester som kärna.......................................................................................................................48

Färgvalet....................................................................................................................................49

Respons.....................................................................................................................................49

Serier som informationsbärare...................................................................................................50

9 Källförteckning..............................................................................................................50
Analysmaterial...........................................................................................................................50

10 Bilagor..........................................................................................................................52

10.1 Momentbeskrivning: Felanmälan...........................................................................................52

10.2 Momentbeskrivning: Återkommande Fel................................................................................52

10.3 PS Monthly: Analyserade sidor..............................................................................................52

10.4 SoldF: s.36-37........................................................................................................................52

10.5 Utprovning av manér..............................................................................................................53

10.6 Utprovning av Bildspråk.........................................................................................................55

10.7 Skiss: Direktöversättning från text..........................................................................................57

10.8 Skiss: Utförligare skiss av direktöversättning.........................................................................58

10.9 Prototyp 1: Felanmälan..........................................................................................................58

10.10 Prototyp 2: Återkommande fel..............................................................................................58

6



1 Inledning

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) underhåller hela tiden sina maskiner för
att undvika oväntade problem. Men idag finns inget material som förklarar just 
varför de gör som de gör. Det är där detta projekt kommer in i bilden. 

Detta är ett projektarbete tillsammans med Volvo CE som handlar om deras 
underhållsarbete av fabriksmaskiner, med syfte att stärka förståelsen av den 
positiva inverkan som underhållsarbete medför.

1.1 Bakgrund
Volvo CE är en av världens ledande tillverkare av hjullastare, grävmaskiner, 
ramstyrda dumprar, väganläggningsmaskiner och kompaktmaskiner.

Volvo CE har koncerner över hela världen, bland annat i Brasilien, USA och 
Sverige. En av Volvo CEs största koncerner ligger i Eskilstuna; Volvo CE 
Operation Eskilstuna. De övriga Volvobolag som finns på orten är i huvudsak 
tjänsteleverantörer till olika verksamheter inom Volvo CE. I fabriken i Eskilstuna 
tillverkas hjulaxlar till hjullastare och ramstyrda dumprar samt transmissioner till 
hjullastare. Dessa komponenter skickas sedan vidare för montering till andra orter i
Sverige samt Brasilien och USA.

Fabriken har en yta om totalt ca 65 000 kvadratmeter. Totalt finns ca 2 500 st 
maskinutrustningar i fabriken varav ca 350 st av dessa är bearbetningsmaskiner. 
Fabriken har ca 650 st anställda, varav ca 70 st av dem arbetar med underhåll.

Hädanefter genom detta examensarbete kommer Volvo Construction Equipment 
Operation Eskilstuna benämnas som Volvo CE, om inte annat uppges i löpande 
text.

1.2 Problembeskrivning
Servicepersonal på Volvo CE utför regelbundet förunderhållsarbete och service av 
sina fabriksmaskiner, vilket minskar risken för haveri och oplanerade maskinstopp. 
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Personalen saknar ett material som tydliggör den positiva effekt det nuvarande 
förunderhållsarbete medför. Positiv i bemärkelsen av ett effektivare arbetsflöde, 
reducerade kostnader av reparationer samt oväntade maskinstopp.

Vid den underhålls- och operatörs-utbildning Volvo CE står för, beskrivs den 
positiva effekten som arbetet medför. I nuläget finns inget återkommande material 
dokumenterat, utan detta bygger på muntlig kommunikation samt erfarenheter. 
Problem som då kan uppstå är förståelsen av arbetet med tiden kan avta och en 
rutin utan förståelse fortskrider. Volvo CE är i behov av ett återkommande 
informationsmaterial som förankrar handling med resultat, samt tydliggör den 
positiva effekt som medföljer. 

I detta projekt har ett gemensamt uppslag använts som inspiration; The preventive 
maintenance monthly (PS monthly).  PS monthly är en tidskrift skapat av Will 
Eisner, i samarbete med USAs armé, för att informera sina trupper om underhåll 
och service av sina maskiner och fordon. Huvuddelen i tidskriften är informationen
om underhåll som presenteras i ett serietecknat-manér. En djupare analys av 
materialet följer i resultatdelen; kap.4.

1.3 Syfte
Syftet med detta examensarbete är att skapa en prototyp över ett nytt material 
baserat på den muntliga kommunikation som idag existerar. Detta nya material kan 
Volvo CE använda som ett återkommande material, för att stärka förståelsen mellan
handling och resultat inom deras underhållsarbete, samt tydliggöra den positiva 
effekt som medföljer. 

Materialet riktar sig till reparatörer och underhållstekniker inom Volvo CE, vilket 
blir den primära målgruppen. Utöver reparatörer och tekniker kommer övrig 
personal inom Volvo CE ta del av materialet, vilket gör dem till en sekundär 
målgrupp. Det nya material är menat att fungera som ett återkommande material, 
likt en påminnelse, efter att underhålls- och operatörs-utbildningen genomförts. 
Materialet är tänkt att presenteras på ett estetiskt tilltalande sätt för att motivera till 
inlärning och förståelse. 

1.4 Problemformulering
Till detta examensarbete har denna frågeställning formulerats. För att komplettera 
och fokusera huvudfrågan har även några delfrågor skapats.
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Frågeställning
 Hur bör ett arbetsflöde presenteras med hjälp av bildberättande för att 

förankra förståelsen mellan handling och dess resultat?

Delfrågor
 Vad kan göras för att öka lusten att ta till sig denna information? 

 Hur påverkas trovärdigheten av det valda manéret?

1.5 Omfattning
Som tidigare nämnts, är all förankring till den positiva effekten förmedlat verbalt, 
utöver ett fåtal stödord i ett presentationsmaterial. Ambitionerna som finns är att 
alla olika moment rörande underhållsarbete ska dokumenteras. Då tidsåtgången till 
detta examensarbete är begränsad har ett fåtal ämnen valts, behandlats och sedan 
resulterat i prototyper.

De ämnen som valts är; Felanmälan och Återkommande fel, vilket innebär att 
visualiseringen i detta arbete kommer att bestå av två olika prototyper.

1.6 Avgränsningar
Under detta examensarbete har stora ambitioner och intresse för projektet visats, 
både av mig och Volvo CE. För att göra detta projekt hanterbart inom den tidsram 
detta examensarbete har, finns tydliga avgränsningar satta. 

Materialet är begränsat till Volvo CE, detta då materialet är skapat och utvecklat 
utefter deras behov samt är menat att användas av dem. 

Ytterligare diskussioner som förts handlar om att omvandla nuvarande 
reparationsmanualer till samma formspråk som detta nya informationsmaterial 
kommer att ha. Detta går dock utanför den avgränsning som är satt, då arbetet blir 
större än vad tidsramen för detta examensarbete klarar av.

Även berättandet är avgränsat inom projektet; detta då materialet är anpassat efter 
målgruppen och eventuella termer och begrepp behöver inte beskrivas mer 
djupgående, då målgruppen redan besitter kunskaper om dessa.
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2 Teori

Här nedan följer de teorier jag har utgått ifrån under detta examensarbete, samt en 
redogörelse över dem.

2.1 Begrepp inom serier
Dessa följande definitioner är ofta använda inom animation, film, storyboard, 
tecknade serier samt andra närliggande former av medier. 

Fjärde väggen, eller fourth wall på engelska, är den betraktningsvinkel åskådaren 
har till den värld i vilken narrativet äger rum (Höjer 2011). Likt ett dockskåp består
rummet av tre väggar där handlingen tar plats; den fjärde väggen är den vinkel 
åskådaren betraktar narrativet ifrån.

Att bryta fjärde väggen, är en företeelse då illusionen av narrativets etablerade 
värld bryts; exempel är när en karaktär visar medvetenhet om vilket medie den 
befinner sig i, genom att kolla in i kameran eller på annat sätt försöka interagera 
direkt med åskådaren (Höjer 2011).

Line of interest, även kallad 180 graders-regeln eller 180-degree rule på engelska, 
är en imaginär och osynlig linje ur åskådarens vy. Längs denna teoretiska linje 
utspelas narrativet. Exempel att förklara är när en karaktär färdas från vänster till 
höger i bild; Om karaktären i nästa scen skulle färdas i motsatt riktning, utan en 
korrekt etablering av den ändrade riktningen, bryts line of interest och förvirring 
hos åskådare kan uppstå (Höjer 2011).

The Gutter är den panel som finns mellan två serierutor. McCloud (1994 s.66) 
skriver att det är den gutter mellan två rutor som är själva kärnan i en serie. Med 
det menar McCloud att en gutter i serier ger utrymme för fantasin och länkar ihop 
två olika bildrutor till en gemensam idé. McCloud (1994 s.88) fortsätter med att 
förklara att läsaren själv fyller i händelserna mellan rutorna för att på så sätt skapa 
sig en helhet av narrativet.
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2.2 Narrativ struktur i serier
Cohn (2013) listar 6 olika kategorier där händelser i ett serie-narrativ kan sorteras 
in, utefter vilka egenskaper de har. De kategorier Cohn (2013 s.70) listar är; Peak 
(höjdpunkt), Initial (inledande), Release (frigörelse), Establisher (etablering), 
Prolongation (förlängning) och Orienter (vägvisare). Kategorierna är tagen ur 
Cohns teorier och är presenterade i en ordning utefter den grad av betydelse, som 
Cohn menar att en series uppbyggnad har. Denna ordning är alltså baserad på 
betydelse i narrativet och behöver inte nödvändigtvis överensstämma i vilken 
ordning kategorierna förekommer i ett narrativ.

Avgörandet av vilken kategori vardera ruta tillhör, beror på i vilken kontext rutan 
förekommer (Cohn 2013 s.70). Två olika serierutor kan vara identiska och 
innehålla samma information, men beroende av vilka rutor som kommer före eller 
följer, avgör vilken kategori som den aktuella rutan tillhör. Djupare förklaring av 
vardera kategori följer här nedan.

Peak är en höjdpunkt i narrativet. Det är den ruta som motiverar meningen med 
sekvensen och är viktigast i hela narrativet (Cohn 2013 s.71). Höjdpunkten 
motiverar resten av sekvensen och visar resultatet av en eller flera handlingar som 
förekommit tidigare i narrativet. Den innehåller ofta ändringar från det ena till det 
andra, och ses framförallt som ett avbrott eller ett avslutande av en process. 
Höjdpunkter förekommer även i kulmen av en händelse. De kan efterliknas med 
målet i narrativet (Cohn 2013 s.72).

Initial, inledningen, ses som en början eller förberedande handling, inför den 
höjdpunkt som skall komma. Då en höjdpunkt kan efterliknas med målet, så kan en
inledning efterliknas med starten (Cohn 2013 s.73). Inledningar är beroende av 
höjdpunkter; först när en höjdpunkt kommer i narrativet uppstår förståelsen om 
vilken scen som kan kategoriseras som en inledning (Cohn 2013 s.73).

Release, eller frigörelsen, är de händelserna som sker efter en höjdpunkt. Cohn 
(2013 s.73) förklarar att en frigörelse ofta innehåller de reaktioner (eller avsaknad 
av reaktioner) från tidigare höjdpunkt och ofta agerar som en avtoning i narrativet. 
Många serier bygger sin humor genom att lägga sin poäng (punchline) i den 
release serien har (Cohn 2013 s.74). Trots att mycket av händelser, då ofta action, 
sker i seriens höjdpunkter, så är reaktionen som följer det som framhäver narrativet.
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Establisher är den etableringsbild som presenterar vilka objekt och personer 
narrativet skall komma handla om. Etableringen ger den första glimten av en scen, 
presenterar karaktärerna och sätter upp de premisser och relationer som finns 
(Cohn 2013 s.74). Efter etableringen är det händelserna i narrativet som driver hur 
relationerna mellan objekten formas (Cohn 2013 s.75).

Prolongation, eller förlängning, kan efterliknas med den sträcka mellan starten 
(inledningen) och målet (höjdpunkten) som narrativet har (Cohn 2013 s.75). Syftet 
med en förlängning är att skapa en paus eller en takt (a beat) inför kommande 
höjdpunkt, samtidigt som förlängningen kan skapa atmosfär och spänning till 
narrativet. En berättare kan välja att lägga en inledning eller förlängning i slutet av 
en sida, för att på så sätt skapa en spänning inför fortsättningen (Cohn 2013 s.75). 

Orienter, eller vägvisare, har som syfte att beskriva den miljö eller kontext som 
förekommer i sekvensen; detta genom att placeras i början eller slutet av en 
sekvens (Cohn 2013 s.75). Till skillnad från en etablering som förklarar de 
förhållanden som finns i narrativet, är vägvisaren menad att ge information om 
vilken plats eller kontext narrativet utspelas. Även om en etablering och vägvisare 
är väldigt snarlika, är det kontexten där dessa scener förmedlas som avgör 
kategoriseringen (Cohn 2013 s.76). 

Cohn (2013 s.76) ger tydliga exempel på skillnad mellan de två olika typerna av 
etableringsbilderna Establisher och Orienter.

Etablering: Första rutan visar ett hus, andra rutan visar en explosion. Huset som 
objekt förekommer och agerar i händelsen; alltså en etablering av objekt samt 
vilken relation som existerar.

Vägvisare: Första rutan visar ett hus, andra rutan visar en person vid ett 
frukostbord. Huset som objekt förekommer inte och agerar i händelsen, utan visar 
den miljö där narrativet tar vid.

Grupperad kategori
Rutor i en serie kan kategoriseras separat enligt ovanstående kategorier, men kan 
även kategoriseras gruppvis (Cohn 2013 s.78). Cohn förklarar att det i längre serier
kan förekomma flertalet rutor i rad innehållande samma information, och att dessa 
då tillhör samma kategori, vilket medför att de kan kategoriseras gruppvis (Cohn 
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2013 s.78). Även om flera rutor med samma information kan verka överflödiga, 
samt att essensen av narrativet skulle finnas kvar även om rutor skulle plockas bort,
så tillför rutorna till den narrativa strukturen (Cohn 2013 s.80). Vardera grupp kan 
även innehålla olika kategorier; en inledningsruta kan efterföljas av en 
höjdpunktsruta, men tillsammans agerar de som en inledning till höjdpunkten i 
narrativet som helhet (Cohn 2013 s.80).

2.3 Tid i serier
I McCloud's bok; Understanding Comics, The Invisible Art (1994) presenteras i 
kapitel 4 olika exempel på hur tid illustreras och fungerar i serier.

Ögonblick
En bildruta kan vara av ett specifikt ögonblick, likt ett fotografi, en avbildning av 
en fast punkt i tiden, men så fort ljud läggs till, så som en pratbubbla eller en 
ljudeffekt, så expanderar tiden i rutan och tiden står ej längre stilla (McCloud 1994,
s.96-98). McCloud menar att en ruta med rörelse eller ljud, minst innehåller den tid
momentet tar att göra. Ett exempel McCloud ger är ett narrativ med en kamera; Om
kameran knäpper ett kort, så bör rutan nu innehålla minst den tid som kameran tar 
att utföra handlingen samt ge ifrån sig ljudet (McCloud 1994 s.95)

Rutor och Gutter
Att visa tid i serier kan göras på olika sätt och McCloud (1994) listar en rad olika 
sätt detta kan göras på. Första exemplet att förlänga tiden i en scen är att upprepa 
samma ruta, med samma information, flera gånger (McCloud 1994 s.101). Vidare 
menar McCloud att även den gutter mellan rutorna kan ökas, så att mellanrummet 
till nästa ruta blir bredare. Detta, enligt McClouds tidigare beskrivning av The 
Gutter, ger läsaren mer utrymme för fantasi.

Förlänga rutan
Utöver att upprepa rutan, eller att öka avståndet mellan rutorna, så skriver 
McCloud (1994 s.101) att även formen på rutan har betydelse för hur tid uppfattas. 
Genom att förlänga rutan, så att rutan rent fysiskt blir längre, upplevs även tiden i 
den rutan som längre, även om rutan endast innehåller ett specifikt ögonblick 
(McCloud 1994 s.102). 
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Ramlös ruta
Seriers narrativ brukar ofta förmedlas via den klassiska rektangelrutan (McCloud 
1994 s.102). Genom att låta rutans ram upplösas, kan man på så sätt förlänga tiden 
och låta innehållet bli del av den gutter som finns i serien (McCloud 1994 s.102).

2.4 Färg
Färg kan hjälpa till att särskilja olika objekt i en serie samtidigt som objektets form 
förstärks (McCloud 1994 s.188-189). Efter färgens intågande i seriesammanhang, 
blev det tydligt vilken central roll färgen kan ha; färger kan framhäva den känsla 
serien ska förmedla och djup kan med enkelhet illustreras (McCloud 1994 s.190). 
Då vi lever i en värld av färg, menar McCloud (1994 s.192) att vid en första 
anblick kan serier i färg verka mer verklig, än vad en svartvit serie verkar.

2.5 Avbildning
Den allmänna kunskapen anser att ett fotografi eller en realistiskt illustration mest 
efterliknar dess verkliga motsvarighet (McCloud 1994 s.28). Med detta menar 
McCloud att det ofta förekommer en gemensam överenskommelse om att ett 
fotografi eller en realistisk illustration får stå för det närmaste avbildningen i ett 
tvådimensionellt plan. McCloud (1994 s.29) utvecklar detta genom att förklara hur 
en avbildning av ett ansikte kan förenklas mer och mer för att till slut bli en ikon 
för ett ansikte. Denna skala från realism till ikon fortsätter sedan vidare och övergår
i text (McCloud 1994 s.47). 

McCloud (1994 s.49) förklarar att bild är mottagande-information (received), vilket
kan förstås av mottagaren utan formell utbildning, medan text är uppfattande-
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information (perceived), vilket då kräver olika grader av kunskap för att kunna 
avläsas och tolkas. Skalan mellan realism och text är vad McCloud (1994 s.50) 
kallar för ikonisk-abstraktion (iconic-abstraction).

2.6 McClouds Triangel
Ikonisk-abstraktion är enligt McCloud inte den enda formen av abstraktion som 
serietecknare kan använda sig av (1994 s.50). McCloud utvecklar detta med att 
förklara en ytterligare punkt; bild-planet (the picture plane). Bild-planet är det 
område där avbildningar har upphört att stå för vad de betyder och har övergått till 
vad de är. I bild-planet får objekt, så som linjer, färg och form vara sig själva utan 
att ytterligare behöva betyda något (McCloud 1994 s.50). Dessa tre punkter; 
Realism, Text och Bild-planet, utformar en triangel som McCloud valt att kalla; 
The Big Triangle (Trovärdighetstriangeln).
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McCloud använder denna triangel som ett diagram-verktyg för att med enkelhet 
kunna visa olika typer av manér och bildstilar. Enligt McCloud skulle även hela 
historiens visuella konst kunna sorteras in i denna triangel (1994 s.57). 

För att ge tydliga exempel på hur triangeln kan användas visar McCloud (1994 
s.54-56) en rad olika serie-manér och var i triangeln de skulle sorteras in. Där 
ibland visas; Hergé, Kirby och Aragones. 
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Illustration 3: Tre bildexempel från andra tecknare, som McCloud (1994 s.54-56) har klassificerat med
hjälp av sin trovärdighetstriangel.

Illustration 2: McClouds triangel över vilken bildstil en serie har (McCloud 1994 s.51).



3 Metod

Här nedan redogörs de metoder jag har använt mig av för att nå resultatet i detta 
examensarbete.

3.1 Behovsanalys
Vid första mötet som ägde rum tillsammans med Volvo CE, diskuterades 
potentiella ämnen som detta examensarbetet kunde behandla. Detta innebar från 
min sida, en presentation av examensarbetes syfte och förslag på uppslag att arbeta 
utifrån presenterades. Volvo CE fortsatte mötet med att föreslå och diskutera 
uppslag, samt att presentera sig som koncern och samtidigt visa upp sina lokaler.

Vid nästa möte beslutades att inriktningen för detta arbete skulle vara  
förunderhållsarbete, vilket var utefter uppslaget; PS, The preventive maintenance 
monthly (PS monthly), en tidskrift som vi gemensamt tittat på. Intresset för PS 
monthly grundar sig i de ämnen det materialet hanterar, vilket är förunderhåll, samt
vilket medie de presenterar ämnet, vilket är genom ett serietecknat-manér. Utefter 
att beslutet om inriktningen för arbetet, utvecklades mötet till en genererings- och 
diskussions-process där viktiga beslut togs om vilka material som kommer att 
tillhandahållas för fortsatt arbete med att färdigställa projektet.

3.2 Analyser
De analyser jag genomförde bestod bland annat i att undersöka de material jag 
tillhandahållits av Volvo CE. De dokument som tillhandahållits är ett 
presentationsmaterial, två sammanställda momentbeskrivningar, en ordlista samt en
film. Enligt uppgörelse kunde ytterligare material tillhandahållas via mejlkontakt. 
Ytterligare material innebar svar av eventuella frågor som uppstod under projektets
gång, utökandet av ordlistan samt andra förklaringar utefter behov.

Då PS monthly använts som uppslag för projektet, gjordes analyser av det 
materialet, för att se hur PS monthly som tidskrift hanterar och presenterar ämnet 
förunderhåll, men även för att analysera hur dess bildspråk hanteras. 
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Vidare analyser som gjordes var av det svenska materialet SoldF, för att öka 
perspektivet om hur olika typer av material hanterar och presenterar ämnen. De 
typer av analyser som gjordes av PS monthly, gjordes även av SoldF, alltså både 
analys av helheten samt analys av dess bildspråk.

Vid val av manér utgick jag ifrån de analyser av PS monthly jag gjort, samt de 
teorier McCloud (1993) presenterar om trovärdighet med hjälp av The Big 
Triangle.

3.3 Enkätundersökning
Den enkätundersökning som genomfördes hade som syfte att se till vilken läsvana 
av serier målgruppen besitter, samt vilket manér de tilltalas av. I denna enkät ingick
även frågor om de läste serier och i så fall vilka.

Undersökning skedde i ett konferensrum i Volvo CEs lokaler, där 4 st ur personalen
deltog och fungerade som en fokusgrupp. De deltagande var alla i olika åldrar. 
Syftet var att se hur manéren tilltalar målgruppen, genom att använda dessa fyra 
personer som en fokusgrupp. Fokusgruppen var informerad att projektet handlade 
om förunderhållsarbete och att det kunde utföras i ett serie-manér. Vid början av 
undersökningen informerades dem vad syftet med denna undersökning var; att se 
till deras läsvana och vilket manér som de tilltalas av.
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Enkätens innehåll består av en rad bilder föreställande samma motiv men i olika 
manér, tillhörande frågor, svarsalternativ och vid vissa frågor även öppna 
svarsmöjligheter. Gruppen skulle här svara på hur de tilltalades av de olika 
bildstilarna. Enkäten innehöll frågor som vilken stil de gillade mest, vilken som såg
verkligast ut och tillhörande öppna svarsfält om varför de tyckte så. Efter frågorna 
skulle de även ranka bildstilarna efter vilken de gillade bäst till sämst. 

Enkätundersökningen är gjord så pass neutral och ickeledande som möjligt för att 
inte påverka fokusgruppen. 
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Illustration 4: Bilder av samma motiv, men i olika manér som användes i enkätundersökningen. 
(Större bild; se bilagor) 



Ytterligare i enkäten finns också två scener, i två olika versioner; En utan text för 
att se hur bilden tolkas och sedan samma scen innehållande text. Vid bilderna utan 
text bads deltagarna att beskriva vad som hände i de olika scenerna. Vidare på nästa
sida där texten var tillagad frågades de om scenerna nu var lättare, lika eller svårare
att förstå. Syftet var att få reda på hur bra bildspråket i scenerna förmedlas och 
uppfattas med eller utan text.

3.4 Användarintervju
Den användarintervjun som utfördes var långt in i processen där utförliga skisser 
av prototyperna testades. Användarintervjun var en utökad version av 
fokusgruppen och hade som syfte att stämma av läsförståelsen hos målgruppen, 
samt att se över och korrigera diverse faktafel och detaljer i de utförliga skisserna.

Utprovningen gick till så att de deltagande fick ta del av en serier, därefter följde 
lite frågor om hur serien uppfattades och annan diskussion. Därefter visades nästa 
serie och genomgick samma procedur. Efter att båda serierna visats togs en 
diskussion upp om likheter och skillnader mellan de två olika serierna; detta för att 
öka förståelsen om hur de som målgrupp uppfattade serierna och ge dem möjlighet 
att uttrycka eventuella åsikter kring berättande och bild. 

20

Illustration 5: Scener med och utan text som var med i enkätundersökningen. 
(Större bild; se bilagor)



4 Resultat 

Här nedan följer resultaten av de metoder som presenterats ovan.

4.1 Resultat av behovsanalys
Det första möte resulterade i presentationer av examensarbetets syfte, vad jag som 
student ville få ut av arbetet och hur detta kunde hjälpa Volvo CE. Diskussionerna 
som följde resulterade i uppslag till olika projekt jag som informationsdesigner 
skulle kunna behandla.

Vid det nästkommande mötet beslutades det att arbetet ska fokuseras vid att hantera
informationen om förunderhållsarbete samt vilken effekt detta medför. Detta val 
fastställdes då våra tidigare diskussioner om uppslag handlat om tidskriften PS 
monthly. Volvo CE kunde dra paralleller mellan sättet PS monthly presenterar 
arbetet och deras eget arbetssätt inom förunderhållsarbete. Volvo CE har inte ett 
dokumenterat material över det förunderhållsarbete, samt dess medföljande effekt, 
utan denna information bygger på muntlig kommunikation och erfarenheter. 
Bristen på dokumentation av kommunikationen och sättet PS monthly presenterar 
ämnet på väckte ett intresse hos oss båda. 

Vad vi kom fram till är alltså att behovet att dokumentera den muntliga 
kommunikationen överväger behovet att uppdatera nuvarande reparationsmanualer.
Som de själva menade; Vi har redan ett material över reparationer. Det fungerar, 
även om förbättringar kan göras.

Mötet som hölls omvandlades till en idégenererings-process, för att på så sätt 
komma fram till vilka ämnen som kunde behandlas och sedan resultera i 
prototyper. Idégenereringen resulterade i två valda ämnen; Felanmälan och 
Återkommande fel. Då dessa ämnen inte finns dokumenterade, diskuterades dessa 
för att ge en förklaring till vad ämnena innebar och vilka moment som sker under 
handlingarna. Vid mötet beslutades även vilka dokument och vilken information 
som behövde tillhandahållas för att dessa ämnen skulle kunna behandlas.
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Jämförelse
Under denna tidiga process när idégenereringen hölls, beslutades det att 
jämförelsen av ett bra kontra ett dåligt scenario är något som måste lyftas fram. 
Syftet är att på så sätt tydliggöra fördelarna med ett specifikt arbetssätt genom en 
jämförelse. 

En risk som kan uppstå är att materialet blir distanserande om bara ett av de två 
olika scenarierna visas. Under den idégenereringen tillsammans med Volvo CE, 
diskuterades hypotetiska tankebanor som skulle kunna uppstå om gestaltningarna 
bara innehåller ett av de två olika scenarierna. Sammanfattat lydde de 
tankebanorna; Sådär snabbt går det inte att jobba, det där är en drömvärld. Eller; 
Det där ser ut att ta lång tid, vi jobbar snabbare.

Genom att lägga in båda scenarion av av momentet i samma gestaltning, förstärks 
jämförelsen och budskapet av fördelarna med ett specifikt arbetssätt framhävs. De 
tillhandahållna momentbeskrivningarna, med bägge scenarier på samma uppslag, 
visade redan där potentialen i jämförelsen; Det var tydligare att ett scenario tog 
mindre tid, då det innehöll mindre moment.

4.2 Resultat av analyser
Här nedan följer de resultaten av de analyser som gjorts av de olika material och 
uppslag som användes under detta arbete.

Volvo CE
De dokument som tillhandahållits av Volvo CE är; ett presentationsmaterial, två 
sammanställda momentbeskrivningar, en ordlista samt en film.

Presentationsmaterialet är ett bildspel som används vid Volvo CEs underhålls- och 
operatörs-utbildning. I materialet finns ett fåtalet stödord som behandlar den 
positiva effekt förunderhållsarbetet medför. Positiv i bemärkelsen av ett effektivare 
arbetsflöde samt reducerade kostnader av reparationer och oväntade maskinstopp. 
Stödorden i presentationsmaterialet är vad som finns dokumenterat, annars bygger 
information om förunderhåll på verbal kommunikation och erfarenhet.

Momentbeskrivningarna är två dokument, sammanställda av de som deltagit under 
mötet med idégenereringen. Beskrivningarna bestod av de två olika moment som 
bestämts; Felanmälan och Återkommande fel. Vardera moment innehöll två olika 
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scenarion; Ett som visade när momentet gick så smidigt som möjligt och allt gick 
som det skulle. Och ett som visade motgångar då, av olika skäl, allt inte gick som 
det skulle. Dessa scenarion var skapade utefter önskemål som satts under mötet; 
Momenten ska beskriva ett bra och ett dåligt scenario, för att på så sätt kunna göra 
en tydlig jämförelse. 

Momentbeskrivningarna är tydligt listade i punkter över de olika delar som sker i 
momenten. Beskrivningarna består en en tidslinje i mitten av dokumentet, med det 
bra scenariot presenteras på ena sidan och det dåliga på den andra. I de båda olika 
beskrivningarna innehåller de bra scenariot betydligt färre steg än i det dåliga. 
Utefter diskussioner om dessa momentbeskrivningar finns även ikoner för en 
gående man samt humörs-ikoner inlagda. Dessa är för att indikera när reparatören 
ifråga måste gå ifrån maskinen av olika anledningar, samt hur humöret är hos 
operatörer är då en motgång uppstår.
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Illustration 6: Momentbeskrivningar över ämnet Felanmälan och Återkommande fel. (Större bild; se 
bilagor)



Ordlistan är en sammanställning av termer och begrepp som finns med i både 
presentationsmaterialet och de sammanställda momentbeskrivningarna. Ordlistan 
innehåller även bilder, termer och förklaringar över viktiga föremål som 
förekommer momentbeskrivningarna; däribland arbetsvagn, givare, kontrollpaneler
vid maskiner och olika bilder av de arbetsuniformer operatörer och 
underhållstekniker bär vid arbetet.

Filmen är ett ytterligare material som tilldelades. Denna film är en äldre 
instruktionsfilm från Volvo och tar upp arbetet med underhåll. Informationsfilmen 
är ca 12 minuter lång och skapad någon gång i slutet av 60-talet. Filmen tar upp 
hur underhåll går till, vad olika delar kostar om de måste bytas ut och vilka ansvar 
reparatör och operatör har när det gäller underhåll och service av maskiner. De 
handlingar i filmen som har med underhåll att göra, har likheter med det som görs i
dagens läge. Många detaljer har utvecklats under dessa 40 år, men kärnan av ett 
välutfört arbete och den plikt de anställda har på jobbet finns kvar. 

Vid en guidad tur av Eskilstuna-fabriken ingick några genomgångar av de olika 
processer som sker i fabriken; däribland underhållsarbete och service. Därifrån 
kunde skillnader och likheter mellan filmens dåtida- och det guidade nutida-
arbetssättet fastställas. Genom den guidade turen, de sammanställda 
momentbeskrivningarna samt denna film ökade kunskapen om det underhållsarbete
Volvo CE utför.
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Illustration 7: Utvalda scener ut instruktionsfilmen; Introtext till filmen, kostnader av delar, överblick

av fabrik med personal.



The preventive maintenance monthly
PS monthly är en tidskrift som från start av detta projekt fungerat som ett uppslag. 
Här nedan följer en analys av materialet.

Under andra världskriget införde USA förunderhåll av maskiner och fordon inom 
det militära, vilket inte hade gjorts i lika stor utsträckning tidigare. För att få ut den 
nya informationen till trupperna i Europa skapades Army Motors; en experimentell 
variant av en manual som var utfört i ett serie-manér (Steward, s.34, 2004). Army 
Motors skapades av Will Eisner och pågick under hela andra världskriget. I 
samband med att andra världskriget upphörde var inte behovet med Army Motors 
lika stort och tidskriften lades ner. I början av Koreakriget kom ett nytt behov av 
instruktioner. Då Will Eisners arbete tillsammans med Army Motors hade gjort stor
succé, fortsattes detta arbete under det nya materialet med namnet PS, The 
Preventive Maintenance Monthly (Steward, s.34, 2004). 
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Illustration 8: Framsida till; PS, The Preventive Maintenance Monthly, 
1951, Augusti, Vol 1, Nr 3. (Eisner, 1951) (Större bild; se bilagor)



Tidskriften PS monthly innehåller artiklar och insändare, men är främst fokuserad 
på anvisningar om underhåll av maskiner och fordon inom det militära. Dessa 
anvisningar är ofta presenterade i ett tecknat serie-manér; men även tekniska 
illustrationer och förklarande fotografier förekommer. 

Genom med sitt estetiska utseende ger tidskriften ett större estetiskt intresse än vad 
traditionella manualer och anvisningar vanligtvis brukar ge. Hela tidskriften är 
inriktad till gemene man, än till experter inom ämnet såsom fabriks- och 
servicepersonal med stor kunskap inom ämnet. PS monthly visar på tilltalande 
läsning och samtidigt ett berättandet kan fokusera på personerna och de känslor 
som uppstår vid utföranden av uppgifterna, än att bara fokusera på uppgiften i sig. 
Det kan skapa en känsla av igenkännande; ”Jag har själv varit i den situationen” 
eller ”Det där känner jag allt igen”.

Möjligheterna PS monthly får genom sitt valda serienarrativ, är att kunna 
presentera olika händelser och miljöer, samtidigt som de beskriver hur de negativa 
aspekterna motverkas; allt genom att kunna lyfta fram personerna som utför 
uppgifterna i centrum och framhäva de känslor som då uppstår. Traditionella 
manualer beskriver hur arbetet utförs, medan PS monthly lägger fram det på ett sätt
som uppmanar mer till förståelse om handlingen bakom utförandet. Serierna kan ge
läsaren förståelse om vad som kan gå fel, genom konkreta exempel, samtidigt som 
serierna ger möjlighet att lyfta fram hur både människa och maskin påverkas. 
Traditionella manualer kan efterliknas med; ”Gör X”. Medan PS monthlys 
serienarrativ kan efterliknas med; ”Gör X såhär, för att Y”.
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Juni 1951 gavs första numret av PS monthly ut och återkommande karaktärer från 
Army Motors följde med. Detta innefattade menig Joe Dope, korpral Connie Rodd 
och sergeant Half-Mast McCanick, då dessa redan vad så pass etablerade och 
kunde tillföra olika budskap genom sina roller som karaktärer (Steward, s.34, 
2004). Dessa karaktärer med sina militäriska grader, kunde skapa en igenkännande 
faktor och på så sätt bredda målgruppen, genom att inkludera flera olika grupper 
inom det militära. 

Soldaten i Fält 
SoldF, eller Soldaten i fält som är dess fullständiga namn, är en svensk 
produktionen utgiven av Försvarsmakten. SoldF är en handbok utgiven ett flertal 
gånger och första utgåvan kom ut 1951. Innan dess hade Försvarsmakten år 1930, 
en utgåva under namnet; Soldatinstruktion för infanteriet, vilken är SoldFs 
föregångare.
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Illustration 9: Sida 107-108 ur; PS, Monthly, 1951, Nr 3. Exempel på hur moment berättas genom 
ett serie-narrativ samt innehållande av tekniska illustrationer i form av ett lastbilsunderrede. 
(Eisner, 1951) (Större bild; se bilagor)



Boken innehåller till huvudsakligen illustrationer i ett manér som påminner om 
vattenfärger, däribland akvarell. Det målade illustrationerna är i den stil många 
flora&fauna-böcker brukar innehålla, en typisk stil förekommande inom 
naturvetenskaplig-illustration. I SoldF förekommer det även foton samt informativa
illustrationer. Många av de målade illustrationerna kompletteras av informativa 
element, så som pilar, höjd- och längd-mätningar. Genomgående i boken SoldF är 
samspelet mellan text och bild. Ett tydligt exempel är, som sett här ovan, då 
information om hur avstånd mäts och där olika exempel av mätning är tydligt 
illustrerade (Försvarsmakten, s.36-37, 2001).  SoldF är rikligt illustrerad samt 
pedagogisk och används ofta som en grundläggande lärobok för värnpliktiga 
(Försvarsmakten, 2001).
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Illustration 10: Sida 36-37 ur; SoldF. Exempel på hur illustrationer presenteras i SoldF.  
(Större bild; se bilagor)



4.3 Resultat av undersökningar 
Här nedan följer sammanfattade förklaringar av de undersökningar som gjorts i 
detta examensarbete samt vad de resulterade. 

Resultat av enkätundersökning
Undersökningen hade som syfte, med hjälp av en fokusgrupp, se över vilken 
läsvana av serier målgruppen har, samt att se till vilket manér de tilltalas av. 

Frågorna som inledde enkäten var hur mycket gruppen läser serier och om de då 
kunde ge exempel på vilken typ av serier. Svaren blev att alla kommer kontakt med
serier, ofta via dagstidningsstrippar eller seriealbum från sin ungdom, men utöver 
det så är de inga aktiva läsare av serier. En deltagare utvecklade sitt svar med att 
hen brukar läsa för- och tillsammans med sina barn och då alltså inte läser för sin 
egen skull längre. 

Vidare i enkäten följde 5 olika manér, där gruppen skulle svara på frågor och 
motivera om hur de uppfattade de olika bildstilarna. 
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Sammanfattningsvis så tilltalades alla i gruppen av illustration D och lämnade 
motiveringar så som; ”Ser lugn och redo ut”, ”Färgsättning, detaljer” och 
”Påminner om serier jag läst mycket av”.

Avslutningsvis i enkäten så presenterades två scener, både med och utan text. Först 
presenterades de textlösa scenerna och användarna bads att beskriva vad som 
händer i scenen, därefter följde svarsalternativ om de textbaserade scenerna höll 
samma, lättare eller svårare nivå av läslighet.
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Illustration 11: Fem olika manér över samma motiv som presenterades i enkätundersökningen.
(Större bild; se bilagor)



Syftet med scenerna var att konkret via bild skapa en uppfattning om vilken nivå av
bildavläsning fokusgruppen befann sig på. Det visade att användarna förstod och 
kunde läsa bildspråket i scenerna utan text, men när de väl presenterades med text 
förstod alla scenerna betydligt snabbare. 

Resultat av användarintervjun
Användarintervjun hade upplägget frågor och sedan öppen diskussion. 

Direkt vid det fria ordet efter att ha visat den första serierna började diskussioner 
om arbetssätt och hur detta motverkas, detta då igenkänningen hos berättandet av 
ämnet var hög.

Utöver diskussionerna om arbetssättet, så påpekades en del korrigeringar i bild- 
och textspråk som visade sig vara felaktiga. Det mesta handlade om detaljer för att 
öka trovärdigheten och göra berättandet mer överensstämmande med verkligheten.
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Illustration 12: Scener med och utan text som presenterades i enkätundersökningen. 
(Större bild; se bilagor)



Ytterligare frågor som dök upp var önskemål om att detaljer som priskostnader för 
maskindelar och driftkostnader skulle vara alternativ att arbeta in i berättandet. Då 
detta redan hade diskuterats vid starten av detta projekt, underströks det ännu en 
gång att detta är prototyper av ämnet; Felanmälan och Återkommande fel, men att 
kostnader då skulle kunna vara ett framtida ämne att behandla.

Avslutningsvis så diskuterades utvecklingsmöjligheter, som att införa 
återkommande karaktärer för att bibehålla en kontinuitet och öka 
igenkänningsfaktorn serierna emellan. Tydligt exempel som dök upp var klassikern
Spara & Slösa, flickorna som främst förekommer i skoltidningen Lyckoslanten. 
Flickorna har tydliga roller och deras agerande är vad som driver narrativet framåt 
och resulterar i specifika resultat. Detta var något som fokusgruppen ansåg skulle 
kunna vara gynnsamt för framtida arbete med serierna och menade att karaktärer 
skulle kunna hjälpa att mynta begrepp; Att göra en Torbjörn skulle bli ett uttryck 
för en specifik händelse.
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5 Gestaltningsprocessen

Här nedan följer den gestaltningsprocess som gjort genom detta examensarbete. 
Gestaltningsprocessen har i arbetet fortskridit parallellt med analyser, teoristudier, 
möten och tester med fokusgruppen.

5.1 Skisser
Det första steg i visualiseringsprocessen var att skissa fram en storyboard utifrån de
dokument jag hade fått; helt enkelt att översätta momentbeskrivningarna till ett 
bildberättande.

Text och bildspråk
Tidigare stadier av skisserna krävde texten ur momentbeskrivningarna för att kunna
avläsas. Skissernas bildspråk utvecklades därmed till att fungera utan text. Genom 
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Illustration 13: Första skisser av momentbeskrivningarna, direkt översatt till ett bildberättande. (Större 
bild; se bilagor)



att arbeta bort text så blir inte materialet redundant; detta då bildspråket kan 
förmedla detsamma som texten, vilket gör texten överflödig. Att även utesluta all 
text skulle skapa svårigheter i avläsningen av serierna. Beslutet blev att berätta 
majoriteten via bild och använda text utefter målgruppens behov, för att på så sätt 
undvika att ett överförklarande uppstår. 

Förkunskaper
Då målgruppen redan besitter kunskapen om hur de olika handlingarna i momenten
ska utföras, så kan fokus istället läggas på momentet som helhet. En viktigt del i 
valet att var sparsam med text för att målgruppen inte skall uppleva redundans. 

Förkunskapen hos målgruppen ger även möjligheten till att påbörja narrativet i en 
händelse och hoppa över vägvisarbilden. Enligt de teorier som Cohn (2013 s.76) 
skriver, har vägvisaren (Orienter) syftet att beskriva narrativets plats eller kontext, 
utan att innehålla något drivande till narrativet. Då målgruppen redan har 
förkunskapen om sin arbetsplats, blir vägvisaren en överflödig del i narrativet. 
Detta ger istället möjligheten att påbörja narrativet med etableringsbilden; direkt i 
en handling. Hade narrativet istället presenterats i en annan kontext, eller till annan 
målgrupp som inte besitter förkunskapen, hade vägvisaren varit att föredra som 
narrativets inledning.

Illustrera tid
Jämförelsen kommer fram i designarbetet genom att visa den tid de två olika 
scenarierna i ett moment tar; framför allt genom att påvisa hur lång tid ett felaktigt 
arbetssätt tar. Även specifika moment i de bra scenarierna kan ta tid, men i längden 
tjänas denna tiden in då framtida oplanerade maskinstopp och haveri förhindras. 
Enligt de teorier McCloud (1993 s.100) tar upp kan rutor förlängas för att skapa ett 
intryck av längre tid passerat. Detta innebär att rutan får mer fysiskt utrymme, men 
inte innehåller mer information. De specifika moment som tog längre tid, trots det 
bra scenariot, kan med fördel illustreras enligt McCloud teorier. 
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Illustration 14: Två rutor ur skiss. Den längre rutan är exempel på hur tid kan illustreras 
för att upplevas som längre. 



På samma sätt som att förlänga rutan, pratar McCloud (1993 s.102) om att tid kan 
visas genom att ta bort själva ramen på rutan, vilket får innehållet att samspela med
den gutter som mellan rutorna. Eftersom rutans ram är borta upplevs innehållet 
som friare och att det utspelas under en längre tid. Det blir en form av att bryta 
fjärde väggen då rutan inte längre har några tydliga gränser och på så sätt blir en 
del av allt mellanrum i hela serien. 

Läsflöde
Serierna följer längsriktningen vänster till höger och detta hålls kontinuerligt. Line-
of-interest, narrativets riktning enligt Höjers teorier (2011), är valt att följa 
längsriktningen i serierna. Detta innebär att line-of-interest håller samma vinkel 
igenom hela narrativet och på så sätt arbetar tillsammans med längsriktningen. 
Flödet visar sig även tydligast då karaktärerna färdas höger för att komma framåt i 
narrativet; de går bokstavligen vidare till nästa ruta i serien. Detta innebär att 
karaktärer naturligt rör sig höger och för narrativet framåt.

Kontrast i läsflöde
Då flödet åt höger är menat att föra narrativet framåt, är flödet åt vänster menat att 
skapa en konstrast och en känsla av att gå tillbaka. Genom att skapa en kontrast i 
läsflödet under de dåliga scenarierna, framhävs det hur motsträvigt ett sådant 
arbetssätt medför. Samtidigt tydliggörs vilka negativa aspekter som detta arbetssätt 
framkallar. För att skapa dessa kontraster finns element som jobbar emot 
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Illustration 15: Tre rutor ur skiss. Exempel på hur narrativet blir en del av den gutter som finns 

mellan rutorna och på så sätt förlänga tid. (Större bild; se bilagor)



högerflödet; karaktärer är antingen vända eller går åt vänster. Detta bryter inte den 
etablerade line-of-interest, detta då vyn för läsaren fortfarande är densamma (Höjer 
2011). Detta vänsterflöde är menat att skapa känslan gå tillbaka, antingen till 
karaktärernas tidigare sysslor eller för att de behöver hämta någonting. 

Ytterligare konstraster är att låta rutor i de dåliga scenarier vara medvetet små eller 
smala. Ett medvetet val för att skapa en klaustrofobisk känsla för att styrka känslan 
av en olustig situation att befinna sig i.

5.2 Format
Valet av fortmat grundar sig i kostnadsaspekter. En standard i Sverige är att olika 
typer av skrivare är anpassade för papper i A-format, och då ofta A4-format. Detta 
innebär att de flesta företag och privatpersoner oftast har tillgång till en A4-
skrivare, då dessa är vanligast. Med denna standard behöver inte avancerade tryck 
och ovanliga format förekomma i prototyperna och produktionskostnader kan dras 
ner.

De tillhandahållna momentbeskrivningarna presenterade scenarierna längs samma 
tidslinje, vilket då tydligt visade hur ett scenario slutade tidigare än de andra. Det 
dåliga scenariot var därför nästan dubbelt så långt, som det bra scenariot, då det 
innehöll fler moment och tog längre tid. I skisserna där momenten var översatta 
direkt till bild, tog de dåliga scenarierna väldigt stor fysisk plats. Då huvudpunkten 
i detta designarbete är att möjliggöra en jämförelse mellan de båda sidorna i 
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Illustration 16: Tre rutor ur skiss. Exempel hur en karaktär rör sig vänster och skapar konstras
mot högerflödet. (Större bild; se bilagor)



momentet, är det med fördel att vardera scenario presenteras i närheten till 
varandra. 

Med serierna presenterat på ett A4-format, samt att det dåliga scenariot är näst intill
dubbelt så långt som det bra, medför det att en outnyttjad yta uppstår efter att det 
bra scenariot tar slut. 

Även att presentera olika moment, alltså två olika serier, på ett A4-format medför 
med ovanstående layout outnyttjade ytor. En lösning av på problemet skulle vara 
att förminska det dåliga scenariot till samma längd som det bra scenariot. 
Förminskningen medför dock att avläsningen blir problematisk, då det dåliga 
scenariot innehåller betydligt mer information än det andra. De två olika 
scenarierna bör hålla samma proportioner till varandra, inte just i längd, men de 
andra aspekterna.
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Illustration 17: Exempel på den outnyttjade yta som uppstår om seminarierna presenteras över 
och under varandra



Genom det valda A4-formatet och för att undvika outnyttjade områden som kan 
uppstå, blev valet att låta ett helt A4-format ska presentera ett specifikt 
händelseförlopp, alltså en serie, för att då samtidigt kunna möjliggöra jämförelsen 
mellan bra kontra dåligt. Med tanken på att det dåliga scenariot består av nästan 
dubbelt så lång tid som det bra, blev valet att dela ytan i tredjedelar. Genom att dela
det dåliga scenariot på hälften så gick ~66% av sidan till att visa det dåliga 
scenariot och ~33% av storleken till det bra, något som ytterligare hjälper att påvisa
jämförelsen i ett moment. Detta medför att det dåliga scenariot blir får två rader av 
serie-rutor medan det bra scenariot endast blir en rad.
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Illustration 18: Exempel på hur serien, presenterat på ett A4, kan tänkas skapa outnyttjad yta, trots att flertalet 
serier per A4 presenteras. Den röda färgen representerar all outnyttjad yta som uppstår.

              

Illustration 19: Exempel på hur A4-formatet har delats upp i tredjedelar. Den gröna färgen 
representerar ytan för det bra scenariot och den röda representerar det dåliga scenariot.



5.3 Manér
De bildmanér som valts till dessa prototyper är baserade på de användartester som 
gjorts under arbetets gång. 

Trovärdighet
Det val av manér baserades på resultatet ur enkätundersökningen, men grundar sig i
de teorier McCloud (1994 s.51) har om sin trovärdighetstriangel. Vid McClouds 
presentation av triangeln visar han exempel från Hergé och menar på att den stilen 
har ett brett spektra i triangeln.  

McCloud (1994 s.42) menar att Hergés klara-bildstil blandar ikoniska karaktärer 
med naturtrogna miljöer och objekt. 

För att öka trovärdigheten blev valet att utgå från exemplet McCloud presentera. 
Detta innebär att karaktärer baseras på resultatet från enkäten och miljöer samt 
objekt illustreras i ett mer trovärdigt manér. Karaktärer kan alltså överdrivas och 
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Illustration 20: Bildexempel från Hergé med klassificering av McCloud. (1994 s.54)



karakteristiska drag framhävas för att göra dem mer tecknade och tilltalande för sin
målgrupp, medan objekt och miljöer bör hålla en mer igenkännande faktor för 
målgruppen.

Färg
De användartester som gjordes för att få fram vilken förkunskap målgruppen hade 
med serier, visade att målgruppen hade liten till ingen erfarenhet med serier. Med 
det resultatet kom valet att presentera serierna i färg. Enligt de teorier McCloud 
(1994 s.188-189) presenterade om färg så kan objekt både förstärkas och särskiljas 
med hjälp av färg. Den blå färgen som förekommer på arbetsoverallerna är 
igenkännande hos målgruppen, vilket stärker kopplingen mellan serie och det 
riktiga arbetsflödet. Vidare så förstärks alltså trovärdigheten, då McCloud (1994 
s.192) menar att en serie i färg kan upplevas som mer verklig då vi lever i en värld 
av färg.

McCloud (1994 s.190) menar även att färger kan hjälpa till att framhäva de känslor 
en serie vill framhäva. Detta framkommer i prototyperna genom att låta de positiva 
delarna vara ljusare och i klara färger, medan de negativa delarna är allt mer dovare
och gråare i tonen. 

För att ytterligare förstärka budskapet i serierna ingår det även en viss grad av 
färgkodning. Detta visar sig genom att låta positiva delar gå i grönt och negativa 
delar i rött. Denna färgkodning är något som ofta används i flertalet sammanhang 
inom västerländsk kultur. 
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6 Gestaltning

Här nedan följer de färdigställda prototyperna som detta examensarbetet har 
genererat. Prototyperna är utformade och presenterade i formatet A4 och behandlar 
ett specifikt ämne per prototyp. De ämnen som presenteras är uppdelade i två delar;
ett positivt- kontra ett negativt-arbetssätt. Prototyperna presenteras i fullfärg 

6.1 Felanmälan

Sidan visar ämnet Felanmälan och vikten i hur en anmälan görs korrekt. 

I den första delen, Korrekt felanmälan som är det positiva tillvägagångssättet, har 
en korrekt ifylld felanmälan skickats in och reparatören kan även se historik över 
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Illustration 21: Färdigställd prototyp över ämnet; Felanmälan. (För större bild, se Bilaga 10.9)



maskinen som har anmälts som felande. Reparatören kan redan vid start ta med sig 
delar och verktyg som kan tänkas behövas och arbetet utförs snabbt och effektivt.

Vid den andra delen, Ofullständig felanmälan som är det negativa 
tillvägagångssättet, har en ofullständig anmälan inkommit och även historiken är 
bristfällig. En snabbdiagnos måste utföras för att komma underfund med vad 
problemet är. Då arbetet visar sig vara med komplext än beräknat krävs ritningarna 
till maskinen och efter fastställande av problemet hämtas verktyg. Detta osäkra i 
felanmälan har medfört att tidsåtgången blivit längre och arbetet måste tillfälligt 
avbrytas för lunch. Arbetet fortsätter, nya delar hämtas och slutligen är arbetet 
utfört.

6.2 Återkommande fel

Sidan visar ämnet Återkommande fel och vikten i att arbetet utförs korrekt.
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Illustration 22: Färdigställd prototyp över ämnet; Återkommande Fel. (För större bild, se Bilaga 
10.10)



I den första delen, Grundorsaksanalys som är det positiva tillvägagångssättet, 
tillkallar operatören en reparatör för att se över motorskyddet. Efter att 
motorskyddet har startats om så genomför reparatören en diagnos för att se vad 
som fick motorskyddet att utlösas. Felet konstateras och repareras genast, vilket tar 
tid, men motverkar framtida oplanerade stopp. 

Vid den andra delen, Snabbfix som är det negativa tillvägagångssättet, tillkallas 
reparatör och motorskyddet justeras. Arbetet fortskrider och problemet återuppstår. 
Reparatör tillkallas och proceduren upprepas. Maskinen fungerar tillfälligt och vid 
varje tillfälle motorskyddet utlöses upprepas kallelsen av reparatör. Slutligen efter 
åtalet gånger snabb-justeringar av motorskyddet, går till slut en del sönder och hela
maskineriet stannar och måste repareras.
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7 Slutsats

Utefter de frågeställningar detta arbete hade har följande resultat getts:

7.1 Svar på frågeställning
 Hur bör ett arbetsflöde presenteras med hjälp av bildberättande för att 

förankra förståelsen mellan handling och dess resultat?  

Genom att lyfta fram människan bakom arbetet och framhäva de känslor och 
humör som uppstår under ett arbetsflöde, kan förståelsen mellan handling och dess 
resultat stärkas. Till skillnad från en klassiska reparationsmanual som på ett sakligt 
sätt beskriver hur reparationen utförs, ger detta möjligheten att beskriva varför 
reparationen bör utföras och samtidigt påvisa hur personen i fråga kommer att 
påverkas.

Ytterligare för att påvisa de känslor som kan uppstå, samt svara på frågan varför 
reparationen bör göras, är jämförelsen mellan två olika scenarier en viktig del. 
Genom att presentera ett positivt scenario och jämföra detta med ett negativt 
scenario, ökar förståelsen av handlingens resultat och då påvisar vilket arbetssätt 
som är att föredra. 

7.2 Svar på delfrågor
 Vad kan göras för att öka lusten att ta till sig denna information? 

Genom att presentera ämnet i ett serienarrativ kan estetiken i bildspråket justeras 
för att tilltala den målgrupp som är ämnade för ämnet; samtidigt som bildspråket 
kan möta den kontext som ämnet kräver. 

Ytterligare möjligheter serienarrativet har är att kunna presentera ett ämne i ett 
format som påminner om en verbal kommunikation och på så sätt kan bredda 
målgruppen. Ett serienarrativ kan även efterliknas med en berättelse mer än en 
beskrivning. 
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 Hur påverkas trovärdigheten av det valda manéret?

Genom att avbilda objekt viktiga för ämnet och låta dem efterlikna verkligheten, 
bidrar detta till igenkänning, vilket i sin tur medverkar till att trovärdigheten ökar. 

Genom att låta karaktärer i serierna tilltala målgruppen och samtidigt hålla viktiga 
komponenters avbildning så nära verkligheten som manéret tillåter, kan 
trovärdigheten hos manéret fortfarande hållas vid hög grad.

Ytterligare kan färgen vara en viktig del hos trovärdigheten. Genom användandet 
av färg kan objekt och dess form tydligare illustreras och därmed bidra till 
igenkänning och trovärdighet i en serie. 
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8 Diskussion

Samarbetet mellan mig och Volvo CE, grundar sig i vårt gemensamma uppslag; PS 
monthly. Volvo CE hade sett hur PS monthly hanterade ämnet förunderhåll och 
tilltalades även av hur det var presenterat i sitt manér. Då jag har både intresse och 
utbildning inom serietecknande, bildberättande och illustration, kändes det naturligt
med ett samarbete. Under projektets gång hölls ständig mail-kontakt med 
eventuella frågor och bokningar av möten. Volvo CE var väldigt tillmötesgående 
med att svara på mina frågor, funderingar och att bidra med all den informationen 
jag skulle kunna behöva för att genomföra arbetet, vilket var till stor hjälp.

Tester som kärna
En tidig vision jag haft om examensarbetet var sökandet av litteratur och teorier, 
men allt eftersom projektet fokuserades, visade det sig finnas ytterst lite litteratur 
som täcker ämnet. Det jag skulle fånga och presentera var känslan hos personalen, 
genom att presenterade det som en serie. Mina tester och utprovningar fick bli 
kärnan i arbetet, istället för att förlita mig allt för mycket på teori. 

Den enkätundersökning jag gjorde var tillsammans med en fokusgrupp, men i 
efterhand inser jag att en större grupp och fler svar från målgruppen hade gett en 
tydligare bild av målgruppens behov. Så skulle jag göra projektet igen hade jag valt
få ut enkätundersökningen till en större del av målgruppen och inte bara en 
fokusgrupp.

Mina tester gav de resultat jag behövde; känsla och tyckande hos personalen går 
inte att få ut från teori, utan där fick mina tester stå för det. Serier har däremot teori 
bunden till sig, även om det är ytterst lite som finns. Serier är en uttrycksform som 
naturligt gör sig bättre visuellt än teoretisk. Den teori som finns är från stora namn, 
så som Eisner och McCloud, som också har varit verksamma inom branschen 
under en längre tid. Serier som utbildning är alltså ett ganska praktiskt ämne och 
lämpar sig mer att utföra än att studera teoretiskt. Därav var det till stor fördel i 
arbetet att jag besitter både ett intresse och en utbildning inom serier, då det är ett 
så pass krav att utföra det praktiskt.
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PS monthly som uppslag var även spännande, då det är ett av de första kända 
exemplet på att framhäva människan och dess tyckande i en manual. Valet av serie-
manér gav det hela en mer talspråklig form som man lättare kan ta till sig.

I skissarbetet ville jag till en början rent av direktöversätta text till ett bildspråk, 
och samtidigt applicera de teorier McCloud presenterar om serier, men detta visade
sig ganska snabbt att bli problematiskt. Både då det inte går att direktöversätta, 
vissa justeringar måste göras för att anpassa till det nya språket och för att det rent 
praktiskt blev problem med formatet jag jobbade med. Väldigt snabbt kom jag 
underfund med att hålla mig till ett A4-format då det är en standard och då skulle 
göra arbetet mycket enklare och dra ner eventuella kostnader.

Färgvalet
Utefter de tester jag gjorde, visade det sig att målgruppen hade en ganska låg vana i
att läsa serier. Med teorierna McCloud hade om färg och hur det bidrar till 
igenkänning och läsförståelsen, blev det stora beslutet att presentera serierna i färg. 
Rent kostnads- och tidsmässigt hade jag valt att presentera serierna i svartvit; men 
utefter resultatet var färg till fördel. En markant del av färgvalet är även 
personalens arbetsoveraller med dess blåa färg.

Med valet att presentera serierna i färg lades mer tid på färgläggning än på att 
utveckla linjearbetet. Samma tid som färgläggningen tog hade då istället lagts på 
linjerna, så tidsåtgången hade varit densamma. Skulle jag nu göra om serierna, 
hade jag valt att utvecklat linjearbetet ytterligare, för att då även kunna presentera 
serierna i svartvit. Exempel på utveckling i linjearbetet är att ge mer konstraster 
mellan linjetjocklekar och använda mer täckande fält för att öka konstraster i 
bilden. 

Då valet att presentera prototyperna i färg kom så pass sent blev fokus mer på lyfta 
fram känslan och budskapet. En vidareutveckling av färgerna skulle vara att se över
mättnad och konstraster, för att se till olika typer av färgblindhet som kan 
förekomma hos målgruppen. 

Respons
Under användarintervjun kändes det skönt att få positivt respons på arbetet och de 
deltagande visade igenkänning av ämnet. Under intervjun fick jag även igång en 
diskussion om varför arbete ofta kan misskötas och hur de tillfälliga lagningarna 
känns bra för stunden, men problemet ofta återkommer senare med värre resultat. 
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Detta kändes som vad själva kärnan i mina prototyper ska framkalla, även om de 
nämnde att personalen troligast inte skulle diskutera detta så öppet som vi gjorde 
under intervjun.  

Det dök även upp utvecklingsmöjligheter i våra diskussioner, vilket skulle vara 
intressant och spännande vid ett vidare arbete. Ett exempel var att använda 
återkommande karaktärer i serierna och ge dem specifika drag; så som den klantige
eller duktige.

Serier som informationsbärare
Efter detta examensarbetet anser jag att serier är ett positiv sätt att presentera 
information, framförallt när det rör sig om information och kommunikation som 
ofta sker verbalt. Serier kan med enkelhet framföra ett talspråk som inte alltid 
lämpar sig i en textform; detta då tal och skrift ofta skiljer sig till karaktären. 
Ytterligare fördelar är att du samtidigt genom samspelet mellan text och bild, till 
exempel att kroppsspråk kan förmedlas, kan få fram budskap och genom dessa 
visuella medel ökar läsarens förmåga att ta till sig information och intryck. 
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