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Sammanfattning
Vi, Linda Runvall och Satu Parantainen, har gjort vårt examensarbete för
företaget Leine & Linde i Strängnäs. De tillverkar pulsgivare som används inom
industrin. Examensarbetet bestod av att göra om en befintlig manual och skriva
guidelines (riktlinjer) till Leine & Lindes personal.
Under vårt examensarbete har vi använt oss av våra kunskaper inom
informationsdesign. Rune Pettersson, professor i informationsdesign vid
Mälardalens högskola, beskriver ämnet informationsdesign såhär:
”In order to satisfy the information needs of the intended receivers information design comprises
analysis, planning, presentation and understanding of a message- its content, language and form.
Regardless of the selected medium, a well designed information set will satisfy aesthetic, economic,
ergonomic, as well as subject matter requirements” (Pettersson, 2002, preface).

Syftet med arbetet var att kunna utforma en användbar och lättförståelig
manual. Den tekniska beskrivningen ska ge användare som har tillräckliga
grundkunskaper information om produkten så att de lättare ska förstå
instruktionerna och anvisningarna (STG handbok 169, 1999, s. 16). Vi har
förbättrat en befintlig manual och anpassat den till Leine & Lindes målgrupp.
Företaget vill kunna använda vår manual tillsammans med guidelines för att
utforma alla sina manualer på samma sätt.
Syftet med guidelines var att instruera personalen om hur de ska skriva sina
manualer. Där finns information om hur de ska skriva och utforma manualer.
Utprovningarna visade att målgruppen föredrog vår manual eftersom den var
lättläst och överskådlig.
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Inledning
Vår rapport handlar om hur man utformar god tekniskt dokumentation. Vi ska
berätta hur vi har gått tillväga med vårt examensarbete och hur resultatet blev.
Rapporten ska tydligt förklara våra diskussioner under arbetets gång och resultatet
av det färdiga arbetet.
Vår uppdragsgivare var Leine & Linde, ett företag som tillverkar pulsgivare.
Uppdraget gick ut på att skapa en användarvänlig manual och att skriva guidelines
för hur man skapar en bra manual.
Genom att målgruppsanpassa instruktionerna har vi lyckats uppnå god teknisk
dokumentation för användarna av Leine & Lindes manual.
“Inom informationsdesign är syftet med informationsmaterial alltid kopplat till en mycket tydlig
nyttoaspekt, där mottagaren vanligen ska fatta hur någonting fungerar och hur man ska bete sig i
en viss situation. Begreppen fatta, begripa, tolka, förstå, förklara, respektive lära sig är därför
centrala begrepp inom informationsdesignen” (Pettersson m fl, 2004, s. 150).

Bakgrund
Bakgrund om examensarbetet
Vi har gjort vårt examensarbete som en del i vår utbildning i informationsdesign
på Mälardalens högskola.
Bakgrund om uppdragsgivaren
Leine & Linde tillverkar pulsgivare som används för att mäta vinklar samt för
hastighets- och positionsbestämning inom framförallt industriell automation. Det
kan vara bland annat i valsverk och skogsindustrin. För produktförklaring, se
bilaga I.
Leine & Linde har cirka 100 anställda på sitt huvudkontor i Strängnäs. De har
även kontor i Tyskland, Finland, Italien och Kina. De är ledande inom tillverkning
av pulsgivare. Vi har begränsat vårt arbete till Sverige, det vill säga huvudkontoret
i Strängnäs.
Grafisk profil
Manualen som vi har gjort har en färdig grafisk profil som vi har följt. Vi har
använt typsnittet Hermes till rubriker och typsnittet PMG Caecilia till
brödtexten. Färgerna som fick användas går i olika toner av blått. Det fanns även
riktlinjer för hur framsidan skulle utformas med text och logotyp. De delar som
har berört oss under arbetet finns att hitta i bilaga II.
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Syfte
Examensarbete
Syftet med examensarbetet var att utforma teknisk dokumentation och att skapa
guidelines för hur teknisk dokumentation ska utformas. Arbetet gick ut på att
producera en användarvänlig manual som kännetecknas av god
informationsdesign.
Examensrapport
Syftet med rapporten är att förklara hur vårt arbete har gått till samt visa vad vi
har kommit fram till och varför.
Frågeställning
• Hur anpassar vi en manual till användarens behov?
Avgränsningar
Bilder

Trots att illustrationer gör ett informationsmaterial mer tilltalande och motiverar
en person att ta upp, bläddra i och läsa texten i materialet (Pettersson, 2002, s.
107), har vi först och främst inriktat oss på texten i manualen. Det har vi gjort
eftersom detta har varit ett examensarbete i textdesign. Däremot har vi gett förslag
på illustrationer som behövde förbättras genom enkla skisser. När det gäller
illustrationer kan vi få hjälp med att anlita en illustratör i efterhand om det rör sig
om stora skillnader.
Grafisk profil

Leine & Linde har redan en grafisk profil som de vill fortsätta använda. Därför
har vi varit tvungna att följa den i vårt arbete med manualen. Detta har satt gränser
i vårt tänkande kring utformningen av manualen, eftersom vi inte har fått skapa
något helt nytt. Men det har inte påverkat vårt arbete med innehållet i texten,
vilket ändå är det primära som vi har arbetat med.
Guidelines

Vi har inte gjort några utprovningar på guidelines. Detta beror på både tidsbrist
och prioriteringar. Någon sorts utprovning kommer att ske senare, men det
kommer inte att dokumenteras i detta arbete.
Leine & Lindes befintliga manual
Leine & Linde har fyra så kallade produktfamiljer till sina manualer. De är mellan
två och elva sidor långa. Vi har arbetat med manualen till Advanced Diagnostic
System, även förkortad ADS. Manualen är på 11 sidor. Det finns en
installationsdel med monteringsanvisningar och en mjukvarudel. Vi har
koncentrerat oss på installationsdelen eftersom det är det området som är
betydande för målgruppen när de ska installera givaren. Mjukvarudelen handlar
om hur användaren läser av produkten och har egentligen ingenting med själva
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installationen av produkten att göra. När man monterar pulsgivaren kräver det två
olika installationer, en elinstallation och en mekanisk installation.
Manualen är i A5 format och det används oftast för manualer med lite innehåll
(Austin, 1990, s. 42). Manualen har flerfärgstryck och finns på tre olika språksvenska, engelska och tyska.
Nedan följer monteringsanvisningarna från Leine & Lindes befintliga manual.

Figur A

M8-thread for disassembly

Figur B
Montering
Givaren träs på drivaxeln och fästs genom att framkanten av givarens
hålaxel med o-ring pressas mot anslaget på drivaxeln när fäst skruven
dras åt se figur B.
Momentstaget kan monteras på flera olika sätt, det finns hål med M5
gänga i både bak och fram änden på givaren, det finns även möjlighet att
ha en extra momentstags vinkel med M6 gänga monterat på givaren. Det
man bör beakta är att det mekaniska vinkelfelet minskar om man monterar
momentstaget med 90° vinkel mot givarens centrum och med så stort
avstånd som möjligt från centrum.
Formeln för beräkning av det
mekaniska vinkelfelet är:
Δρmek = ± 90 / π × K / R där K är det
radiella kastet på givaren och R är
avståndet mellan momentarmsfäste
och centrum på givaren, se figur C.

Figur C
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Leine & Lindes manual, se bilaga III (CD-skiva).
Leine & Lindes problem

En pulsgivare som inte är rätt installerad förkortar livslängden på produkten. Det
största problemet enligt Leine & Linde är alltså installations- och
monteringsanvisningarna. Detta kan bero på att texten skrivits av
marknadskommunikationsavdelningen och även till viss del av utvecklingschefen.
De anlitar ingen skribent och därför blir informationen väldigt teknisk. De är
experter på sitt område men är inga professionella skribenter. Dålig
dokumentation kan göra att användaren även anser att kvaliteten på produkten är
av lägre standard (TCeurope, 2004, s. 7).
Eftersom Leine & Linde är ledande inom sin bransch skulle de enligt dem
själva kunna stärka sitt varumärke ytterligare om de anlitade teknikskribenter för
att skriva deras manualer.
Leine & Linde vet inte heller vad användarna tycker om manualen. De har inte
själva gjort någon målgruppsanalys och därför inte heller målgruppsanpassat sin
manual. Det enda de har att utgå ifrån är de telefonsamtal med frågor som de får
från användarna. De vet även att en del av produkterna som skickas tillbaka till
företaget har gått sönder på grund av att de installerats fel. Produkten fungerar
även om den installerats fel men den är inte lika pålitlig då och håller inte heller
lika länge som den gör om den installeras rätt.
Problemet med det befintliga A5 formatet var att man var tvungen att vika den
på mitten för att den skulle få plats i förpackningen.
Leine & Lindes krav på ny manual

Leine & Linde vill att användare med eller utan tekniska förkunskaper ska kunna
använda sig av manualen.
Vår manual ska enligt Leine & Linde:
• Vara målgruppsanpassad.
• Bli mer lättförståelig, exempelvis i språkanvändning, meningsbyggnad och
struktur.
• Följa den grafiska profilen.
• Ha förslag på nya illustrationer om det behövs.

Hur vi har fördelat arbetet
Linda hade huvudansvaret för manualen. Det innebär att vi tillsammans utformade
manualen, men att Linda har redigerat bilder och layoutade manualen i
programmet Adobe InDesign. Hon har även fört projektdagbok under hela
examensarbetet.
Satu har haft huvudansvaret för guidelines och rapporten. Det innebär att hon
skrev guidelines utifrån manualen vi har gjort. Det är även hon som har skrivit
kontinuerligt i rapporten under examensarbetet.
Tillsammans har vi förberett samt utfört utprovningar och intervjuer.
Utprovningarna och intervjuerna har vi gjort tillsammans för att få en större
helhetsbild och för att kvalitetsgranska vårt arbete. Vi har även gjort självständiga
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litteraturstudier. Ibland var vi båda engagerade i samma sak för att ha varandra
som bollplank i det kreativa arbetet.
Arbetsgång
Vi gjorde en tidsplan under första veckan med examensarbetet. I grova drag skulle
vårt arbete gå till så här:
• Informationssamling
• Analys av Leine och Lindes manual
• Producera en egen manual
• Utprovning av vår manual
• Göra om vår manual
• Utprovning 2 av vår manual
• Göra om manualen
• Utprovning 3 av vår manual
• Göra om manualen en sista gång
• Skriva guidelines
Fortlöpande genom hela examensarbetet har vi letat efter stöd till våra
metodval genom referenser.

Metod
Under vårt arbete har vi använt oss av följande metoder:
• Litteraturstudier
• Textanalys
• Intervjuer
• Enkäter
• Funktionsanalys
• Utprovningar

Analys
Målgruppsanalys
De som monterar givaren är oftast en servicetekniker eller liknande. Alltså
betyder det att personen som monterar givaren inte behöver ha förkunskaper om
produkten. Men oftast har de en baskunskap i el och/eller maskiner. Det ger
väldigt olika kunskaper om funktionaliteten hos produkten.
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Analys av den befintliga manualens layout
Layout betyder uppläggning eller utläggning. Layout betyder med andra ord;
fördelning av text- och bildinformation på det utrymme man har till sitt
förfogande (Flessa, 2001, s. 223).
Det finns många element som ingår i layouten. Vi har tagit med de element
som har haft betydelse för den här analysen. En del av det som ingår i layout är
antal spalter, bilder och önskvärd informationsmängd per sida (Flessa, 2001, s.
223 - 248). Vi har förutom exemplen från Flessa valt att ta med egna delar som vi
tycker är viktiga att ta med i analysen.
I den befintliga manualen finns det en del element i layouten som försvårar
förståelsen och läsligheten av manualen.
Resultat
I manualen finns det endast en spalt per sida. Det gör att raderna blir väldigt
långa. Manualen har cirka 70 tecken per rad. De långa raderna försvårar
läsningen. De gör även att läsaren lättare tappar bort sig i texten (Pettersson m.fl,
2004, s. 213).
Vi uppmärksammar snabbt vilka detaljer i en bild som är mest informativa
(Pettersson, 1997b, s. 80-81). Enskilda bilder får inte innehålla alltför mycket
information. De kan då bli för komplexa (Pettersson, 2002, s. 241).
Problemet med vissa av illustrationerna i manualen är att de innehåller för
mycket detaljer. Det gör att de blir röriga och det blir svårt att se det viktiga. Vid
ett tillfälle har de även placerat två bilder i varandra. Eftersom den ena är
betydligt större än den andra blir det svårt att se att den lilla bilden finns där.
De långa raderna och de relativt stora bilderna gör att manualen ser hoptryckt
ut. Den känns inte inbjudande att börja läsa när man öppnar den. Det första som
en läsare ser är textens utseende. Om texten ser alltför kompakt ut blir den
frånstötande för läsaren. Därför är rubrikerna, styckesindelningen och den
typografiska utformningen grundläggande faktorer (Mårdsjö, 1986, s. 43).
Kopplingarna mellan text och bild är inte tillräckligt tydliga. Att de i texten
hänvisar till en bild på en annan sida försvårar läsningen, eftersom läsaren får
hoppa mellan sidorna.
Varningarna i manualen ligger tillsammans med den övriga texten, så den
sticker inte ut på något sätt. Därför finns det risk att läsaren missar dem. Om något
steg eller handling kan skada produkten eller användaren ska dessa förklaras
innan man förklarar själva steget (Robinson & Etter, 2000, s. 50).
De använder många förkortningar i texten. En text med många förkortningar
kan bli irriterande för läsarna eftersom de kan ha svårt att förstå eller inte alls
förstår dem (Hellmark, 2004, s. 58). Därför ska man undvika förkortningar och
istället skriva ut orden.
De har inga steg i monteringen utan allt ligger i samma stycke. Om stegen
delas upp i olika moment blir det lättare för läsaren att följa stegen (Åkerlund,
1992, s. 85).
De använder både punktlistor och numrerade listor men de är inte konsekventa
i användningen av dem. Numrerade listor är bra för att läsaren lätt ska kunna
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urskilja de enskilda stegen (Åkerlund, 1992, s. 85). När man gör vanliga
uppräkningar av något är det bra att använda punktlistor (Åkerlund, 1992, s. 28).

Textanalyser
Det finns två olika utvärderingsmetoder som är bra att använda när man utvecklar
en manual; empiriska och formella utvärderingsmetoder. Det är viktigt att man
använder båda metoderna (Allwood, 1998, s. 67).
De empiriska utvärderingsmetoderna innebär att man prövar ut manualen på
den tilltänkta användaren (Allwood, 1998, s. 68). Därför har vi även använt oss av
en funktionsanalys av den befintliga manualen.
De formella utvärderingsmetoderna innebär i allmänhet att man gör en analys av
textens formella egenskaper. En av de utvärderingsmetoderna är läsbarhetsindex
(Allwood, 1998, s. 67). För att se hur texten är anpassad för målgruppen har vi
gjort egna textanalyser av den befintliga manualen. Vi har gjort analyserna med
hjälp av läsbarhetsindex, textkompass och P-matris som vi har hämtat från Melin
och Langes bok Att analysera text.
Läsbarhet
Rune Petterssons definition på läsbarhet nämns i boken Bild & form för
informationsdesign. Där står det att budskapets läsbarhet avser läsarens möjlighet
att förstå text och bilder (Pettersson mf.l, 2004, s. 212). Eftersom skribenten
behöver ta hänsyn till användarens läsprocess tycker vi att Leine & Lindes manual
inte har god läsbarhet. De vet inget om användarnas situation och behov eftersom
de inte känner till målgruppen.
Läslighet
Rune Pettersson menar att läsligheten inte har någonting att göra med om läsaren
förstår eller inte förstår innehållet i en text eller bild. Det handlar istället om att ha
en bra teknisk kvalitet (Pettersson m.fl, 2004, s. 213). Vi måste med andra ord
anpassa typografi och layout efter hur manualen ska presenteras för att text och
bild ska få god läslighet. Leine & Lindes manual har god läslighet eftersom de har
använt ett matt bestruket papper som är vanligast att använda när man vill ge både
text och bild rättvisa i en trycksak (Bild Och Ord Akademin, 1986, s. 103).
Läsbarhetsindex (LIX)
Vi har använt oss av LIX innan och efter ändring av texten för att se hur mycket
den har ändrats. LIX är ett sätt att beräkna en texts komplexitet (Melin & Lange,
2000, s.166).
För att räkna ut LIX gör du så här:
- Räkna antalet ord
- Räkna antalet långa ord (ord med mer än sex bokstäver)
- Räkna antalet meningar.
- Dela antalet långa ord med totala antalet ord. Multiplicera det med 100. Då får
du fram den genomsnittliga ordlängden (WL)
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- Dela antalet ord med antalet meningar. Då får du fram den genomsnittliga
meningslängden (SL). WL+SL=LIX (Pettersson, 2002, s. 83).
Texten i manualen gav ett LIX på 56. Enligt Melin/Lange visar detta på att
texten är mycket svårläst och att det klassas som facklitteratur. Bonniers svenska
ordbok (2002, s.142) förklarar facklitterautur på följande sätt:
”Facklitteratur böcker som gäller ett visst sakområde; jfr saklitteratur.”

Metodkritik läsbarhetsindex (LIX)
LIX är inget säkert sätt för att se om en text är lättläst eller inte. LIX tar bara
hänsyn till en liten del av alla de egenskaper som påverkar en texts läsbarhet
(Allwood, 1998, s. 68).
Enligt Pettersson (2002, s. 83) har LIX ibland fått stark kritik. Det beror på att
varierad meningslängd faktiskt bidrar till att läsningen blir lättare. Eftersom LIX
bland annat behandlar just meningslängden blir värdet inte alltid sanningsenligt.
Varierad meningslängd kan påverka resultatet och ge ett lågt LIX värde även om
texten är komplicerad. Därför har vi även valt att använt andra metoder i vår
analys av både den ursprungliga och den omskrivna manualen.
P-matris
Genom en P-matris kan våra kunskaper om skribenten och läsaren bli mer
lättöverskådliga.
När man för in texten i en P-matris kan man titta på fem olika aspekter:
Skribentroll, Skribentsyfte, Läsarroll, Läsarsyfte och Medium (Melin & Lange,
2000, s 37 ff).
Skribentroll

Skribentrollen är expert. De som skriver manualen skriver en facktext utifrån sina
egna kunskaper. Exempel: I hålet för fästskruven finns en M8 gänga så med hjälp
av M8 skruv kan givaren dras av drivaxeln om den fastnat. Skribenten har inte
förklarat vilket hål han syftar på eller på vilket sätt man kan dra av givaren med
hjälp av skruven. Skribenten har utgått ifrån att läsaren ska förstå kontexten, men
för att kunna göra det krävs det förkunskaper om installationen.
Skribentsyfte

Huvudsyftet med texten är att informera. Skribenten vill berätta hur något
fungerar. Författaren vill även ge order och berätta vad användaren ska göra. Det
är det som även kännetecknar en instruktion: Givaren träs på drivaxeln och fästs
genom av givarens hålaxel med o-ring pressas mot anslaget på drivaxeln när fäst
skruven dras åt se figur B.
Läsarroll

Läsarens roll är expert och/eller anställd. Många av dem som manualen riktar sig
till är experter på området. De vet hur produkten fungerar och i många fall även
hur den ska installeras. Men många av dem läser antagligen inte manualen
eftersom de är så vana vid att installera produkten.
Läsarsyfte

Läsarens syfte med att läsa manualen är tvång och/eller användning. Om de inte
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har använt produkten tidigare måste de läsa manualen för att kunna installera och
använda produkten på rätt sätt.
Medium

Vi anser att manualen går under Melin & Langes benämning Fina trycket,
eftersom Leine & Linde använder ett matt bestruket papper och fyrfärgstryck. På
så sätt skiljer den sig från många andra manualer. Många manualer är svartvita
och har inte någon högre kvalitet på papperet (Melin & Lange, 2000, s. 24).
Textkompass
För att se vilken huvudinriktning en text har kan man använda en textkompass
(Melin & Lange, 2000, s. 37-38).

Textkompass för Leine & Lindes befintliga manual

Saklig

Texten saknade värdeladdade ord som till exempel stark, effektiv, dålig, säker. Att
den även saknar retoriska drag gör den väldigt saklig. Exempel på retoriska drag
är rytmiserande drag. Alltså en variation av långa och korta meningar (Melin &
Lange, 2000, s. 78).
I manualen är de flesta meningar väldigt långa och de korta meningarna är få.
Andra exempel på retoriska drag är metaforer och liknelser (Melin & Lange, 2000
s. 79). Även dessa retoriska drag saknas helt i texten.
Info-packad

NQ (nominalkvot) är ett sätt att mäta graden av informationspackning i en text.
(Melin & Lange, 2000, s. 48)
NQ beräknas med formeln:
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substantiv + prepositioner + particip
pronomen + adverb + verb
Enligt Melin & Lange är normalvärdet för NQ 1,0. Det är normalt för
morgontidningar och läroböcker för högstadiet. Värdet 0,63 är normalt för ett
personligt brev.
En bra informationstext har en nominalkvot på 1 eller något över. En text med
högre kvot är tung och svår att läsa (Pettersson, 2002, s. 83).
Vi tog ett stycke ur manualen och räknade ut NQ på den. Värdet blev
2,021277. Så även här fick vi bekräftelse på att texten är relativt svår.
Formell

Texten i manualen är väldigt formell och skriftspråklig. De använder gamla ord
som dylikt, detektera, signifikant och beakta.
Långa meningar och komplicerade meningsbyggnader gör texten svårläst.
Tillsammans med krångliga ord kan texten bli omöjlig för läsaren att förstå
(Åkerlund, 1992, s. 16).
Detaljerad

Texten innehåller mer detaljerade benämningar än abstrakta. Ett exempel är M8
gänga istället för att bara skriva gänga. Ofta är detaljerna nödvändiga för läsaren.
I det här fallet måste läsaren veta vilken gänga det handlar om. Vid andra tillfällen
kanske det inte är nödvändigt att vara detaljerad.
Ett exempel på detaljnivån i manualen är: Eftersom alarmsignalen ges på en
optiskt isolerad utgång kan systemet som tar emot alarmsignalen vara galvaniskt
skilt från övrig elektronik. Ett annat exempel är: Givaren har 2048ppr,
momentarmen är monterad på momentarmsfästet 69,5mm från centrum på
givaren, det uppmätta radiella kastet på givaren är 0,06mm.

Intervjuer
En intervju är ett samtal med ett tydligt syfte och leds av en person med syftet att
samla information (Ely, 1993, s. 66). Genom att vi använde oss av intervjuer
kunde vi få fram den informationen som vi ville ha. Vi kunde här i lugn och ro
sätta oss ned med intervjupersonen och få svar på de frågor vi hade. Vi hade även
möjlighet att ställa följdfrågor.
När vi gjorde intervjuer var det viktigt att tänka på hur vi förhöll oss kroppsligt
mot intervjupersonen. Genom kroppshållning, ögonrörelser, ansiktsuttryck och
gester förmedlar vi många känslor till intervjupersonen. Det blir som en andra
kommunikation utöver språket. När vi utför intervjuerna måste vi komma ihåg att
vi samarbetar med en människa som har värdefull information . Då är det alltså vi
som ska anpassa oss efter den som vi intervjuar och inte tvärtom (Ekholm &
Fransson, 2002, s. 20-21).
Resultaten sammanställdes i ett antal punkter på saker som behövde förbättras.
Punkterna visas nedan.
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Intervju med användare
För att få reda på hur manualen fungerar i dagsläget och vilka eventuella brister
den har, intervjuade vi två vana användare.
Intervjuerna visade att sakinnehållet i den befintliga manualen är korrekt men
att den behövde förbättras för att bli mer användarvänlig.
De viktigaste sakerna som behövde förbättras var:
• Tydligare referenser till figurerna i texten.
• Tydligare språk som är anpassat till målgruppen.
• Meningslängden, eftersom vissa meningar är för långa.
• Illustrationerna. Detaljerna är för många och gör det svårt att förstå bilderna.
• Mer illustrationer för bättre förståelse av instruktionerna.

Frågeformulär/enkätundersökning
Termen enkät eller postenkät används när ett frågeformulär skickas per post till
dem som ska utfrågas. Personerna läser då själva frågorna och besvarar dem. Det
som kännetecknar enkäter är att de är intervjuer utan personliga möten. Det är inte
alla sorters frågeundersökningar som lämpar sig för enkätmetoden (Andersen,
1994, s. 85).
Vi vet att det finns en del nackdelar med frågeformulär men vi valde den
metoden i alla fall. Vi ville bara få en liten inblick i vad de vanligaste problemen
var och det var inte tänkt som en stor undersökning.
En av nackdelarna med frågeformulär är att man aldrig vet hur många som
kommer att svara. Så svarsprocenten kan bli väldigt låg (Andersen, 1994, s. 86).
Så blev det i vårt fall men de som svarade gav utförliga och användbara svar.
Därför är vi nöjda med resultatet av enkätundersökningen.
Det finns olika sorters frågeformulär. I vårt frågeformulär använde vi oss av
undersökningsfrågor. Undersökningsfrågor är till för att ge upplysningar som
direkt gäller det som ska undersökas (Andersen, 1994, s. 87).
Enkätundersökning med supportinblandade personer
För att få reda på användarnas problem med manualen tog vi kontakt med
supporten på Leine & Linde. Tydliga instruktioner i en manual gynnar både
företaget och kunderna. Bra manualer resulterar sannolikt i färre samtal till
supporten. Användarna blir mindre frustrerade eftersom de inte behöver ringa, och
företaget blir mer nöjda eftersom mindre servicepersonal behövs för att svara på
frågor (Robinson & Etter, 2000, s. 2).
Genom vår kontaktperson på Leine & Linde fick vi e-postadresser till personer
som är inblandade i support. Vi skickade frågor till 14 personer och fick svar från
sex av dem. Sammanlagt ställdes åtta frågor. För att se frågorna och svaren, se
bilaga IV.
Resultat

Fem av sex som svarade på enkäten sade att kunderna även ställer frågor om
sådant som de själva skulle kunna hitta i manualen, men som faller bort på grund
av att användaren inte förstår innehållet.
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Kunderna kan ställa frågor om innehållet i manualen och det handlar om olika
problem. Några exempel är:
• Konfirmation på att jag har förstått rätt.
• Hur monterar jag givaren?
• Hur ska momentstaget sitta?
• Vilket kast rekommenderas?
De som är inblandade i support tror att de oftast löser kundernas problem. Det
händer att de hänvisar vidare inom Leine & Linde och även att de får göra ett
besök hos kunden och hjälpa dem att montera givaren på plats.

Funktionsanalys
För att utvärdera hur texten fungerar i informationsmaterialet har vi använt oss av
ett test, i vårt fall en funktionsanalys. Då får användaren en eller flera uppgifter att
lösa med hjälp av manualen (Allwood, 1998, s. 71). När man gör testet kan man
se om användaren kan hitta den information de behöver och om de kan agera
därefter (TCeurope, 2004, s. 70).
Under vår funktionsanalys satt vi bredvid och förde anteckningar. Vi valde att
föra anteckningar eftersom det sättet passade bäst för att få fram den
informationen vi behövde. Under funktionsanalysen har vi använt oss av tänkahögt metoden: läsaren tänker högt under läsningen. Alla tankar och funderingar
ska läsaren säga högt. De svårigheter användaren har ger ofta en anvisning om
vad som behöver förändras i manualen och hur (Allwood, 1998, s. 70-71).
Genom att göra en funktionsanalys fick vi en bild av vad användarna tyckte om
den befintliga manualen. Vi gjorde analysen på tre personer på företaget. Porathe,
som är doktorand i informationsdesign, berättar under ett samtal att när man
prövar ut design så bör man testa på tre till åtta personer (2007-04-04).
Vi var noga med att tala om för användaren att analysen handlade om att testa
manualen, inte användaren (Porathe, 2006-12-18). Det gjorde vi för att försöka få
användaren att slappna av mer och inte tänka på analysen som ett test, utan mer
som en uppgift.
Vi framhävde även att personen kommer att vara anonym (Andersen, 1994, s.
82). Namnet var inte relevant för vårt funktionstest. Att personen vet att han/hon
är anonym kan vara ytterligare ett sätt att få personen att slappna av och inte
känna sig granskad som person (Andersen, 1994, s. 82).
Att ställa en fråga i taget underlättar för den som blir intervjuad. Det blir även
lättare för oss som intervjuare att ställa följdfrågor (Ekholm & Fransson, 2002, s.
68).
Vi hade tre steg i funktionsanalysen:
1. Frågor om förkunskaper och arbetsuppgifter
2. Installation med hjälp av manual
3. Avslutande diskussion och frågor
Steg 1: Den första delen handlade om att ta reda på utprovningspersonens
förkunskaper i ämnet och givaren i fråga. Med hjälp av bakgrundsfrågor kan man
få reda på personens ålder, socialgrupp med mera. Den informationen är
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användbar för att kunna dela upp de intervjuade personerna i olika huvudgrupper.
Detta är relevant för undersökningens problem (Andersen, 1994, s. 87).
Steg 2: Som steg två fick utprovningspersonen montera pulsgivaren med hjälp
av manualen. Som en del av det här momentet talade vi om för
utprovningspersonen att vi inte kommer att svara på några frågor eller hjälpa till
under utprovningen eftersom vi inte vill påverka resultatet.
Steg 3: Det hela avslutades med en diskussion om hur det hade gått. Det gjorde
vi för att låta användarna komma med egna kommenterar om sådant som vi inte
frågade om. De kanske hade någon ytterligare information eller tog upp något
som vi inte hade tänkt på. Vi hade även förberett frågor till detta om
utprovningspersonen inte hade något konkret att komma med på egen hand. Se
bilaga V.
Vi delade även ut ett papper till varje utprovningsperson där de tre stegen
ingick samt våra e-postadresser. Tanken med att visa utprovaren de tre stegen i
utprovningen var att ge en helhetsbild samt förklara att vi berättar mer om
momenten när de blir aktuella i utprovningen. När vi byter frågeområde är det bra
att ge en bakgrund till varför man tar upp just det här området. Det blir lättare för
den som ska svara att förstå frågorna och en bra introduktion kan göra att man
undviker missförstånd (Ekholm & Fransson, 2002, s. 68).
Syftet med att ge användarna våra e-post adresser var att de skulle kunna
kontakta oss igen om de hade frågor eller funderingar.
Resultat
Nedan redovisar vi kommentarer och problem som användarna hade med
manualen under funktionsanalysen. De områden som inte är med har användarna
inte kommenterat något på.
Alla användare hade problem med i vilken ordning alla moment skulle göras.
Det syntes på bilderna hur givaren skulle monteras men inte i vilken ordning. Alla
satte fast givaren på axeln först och insåg sedan att det blev svårt att få fast
momentstaget i efterhand.
Alla hade problem med vinkeln på momentstaget. Det står i texten vilken
vinkel den ska ha men det var ändå inte tillräckligt tydligt.
Ingen var speciellt intresserad av att läsa texten eftersom den både var lång och
komplicerad. En person tyckte dock att det var bra att den var så detaljerad så att
kunderna förstår vad de ska göra.
Illustrationerna för monteringen ansågs vara tydliga. Men de kunde kanske
delas upp i steg.
Skruvarna var lite kluriga eftersom de var olika långa men det gick inte att se
på bilden vilken som skulle sitta var. Två personer kommenterade även att det inte
framgick av manualen hur hårt man ska skruva åt skruven som givaren fästs med.
Ingen av personerna förstod formlerna som finns i manualen. De är inte till
någon hjälp för användarna. Men enligt vår andra kontaktperson är det inte de
som monterar givaren som har användning för formeln. Utan det är personal som
är bekant med liknande uträkningar och därför kan förstå räkneexemplet. Men vi
anser att räkneexemplet borde förenklas eftersom den ligger i
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monteringsanvisningarna och berör därför de som monterar givaren.
Räkneexempel från Leine & Lindes befintliga manual:

Demonteringen borde enligt en person vara tydligare, eftersom han inte förstod
den instruktionen.
Tiden för funktionsanalysen låg mellan 30-40 minuter per person.
Slutsats

Ingen av användarna kunde utföra monteringen korrekt.
Eftersom ingen förstod i vilken ordning momenten skulle göras krävs det
arbete med att göra om och anpassa texten. Vi började från grunden med att gå
igenom våra anteckningar som förts under tänka högt -metoden om hur
användarna hade börjat monteringen. Vad började de med och varför?
Användarna utgick främst från illustrationerna under monteringen, men de var
inte tillräckliga för att användarna skulle kunna fullfölja monteringen på ett
korrekt sätt. Funktionsanalysen visade även att användarna inte läste texten
noggrant samt att de inte förstod kopplingen mellan bild och text. Användarna
ansåg att illustrationerna var tydliga, men eftersom de inte förstod innehållet visar
det på att illustrationerna inte är tillräckligt anpassade. Vi har koncentrerat oss på
monteringsanvisningarna i manualen, men har även tagit fasta på andra
kommentarer om innehållet.

Utprovningar av vår manual
Vi gjorde om manualen utefter våra textanalyser och funktionsanalysen.
Vi utprovade vår manual på användarna. Det gjorde vi för att se om vår manual
var målgruppsanpassad och om användaren kunde utföra monteringen.
Utprovningen gick till på samma sätt som funktionsanalysen. Detta för att vi
skulle kunna jämföra de två resultaten med varandra och se om manualen hade
förbättrats. Vi lade till mer konkreta frågor som handlade om språket och
innehållet i manualen. Se bilaga VI. Det gjorde vi för att utprova språklig nivå på
texten och layout. De ursprungliga frågorna hade vi kvar eftersom de fortfarande
gav oss en chans att ta reda på vad som eventuellt var problem med förståelsen
med manualen.
Till varje utprovning hade vi fyra användare. Användarna var personal från
Leine & Linde. Användarna hade aldrig eller endast någon enstaka gång monterat
en pulsgivare.
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Vi har haft nya personer till varje utprovning. Om man provar på samma
person igen vet man inte vad en eventuell förbättring beror på. Beror det på att
instruktionen har blivit bättre eller beror det på användarens erfarenhet från det
förra testet (Communication Reasearch Institute of Australia, 1997, s. 96)?
Utprovningen uppskattades ta cirka 40 minuter och en tidsplan sattes upp efter
den tiden. Eftersom användarna kan tröttna redan efter 30-35 minuter, är det
viktigt att tidsplaneringen håller (Communication Reasearch Institute of Australia,
1997, s. 80).
Monteringsanvisningarna måste fungera för att manualen ska vara användbar.
Därför gjorde vi tre utprovningar för att se om vi har löst användarnas problem
och uppfyllt deras behov.
Formatet på vår manual har genom samtliga utprovningar varit 130 mm x 160
mm.
Utprovning av vår manual 1
Ingen av användarna lyckades montera pulsgivaren korrekt.
Alla fyra hade svårt med kopplingen mellan steg 2 och figur C. Steget och
figuren borde ha suttit på samma sida. Två hoppade därför omedvetet över steg 3,
eftersom det blev naturligt att fortsätta direkt på steg 4 som sitter precis under
figur C.
Två av utprovningspersonerna uppmärksammade att uppmaningen skruva fast
givaren i drivaxeln saknades.
Monteringsanvisningarna ur vår manual nummer 1:

Det största problemet var när momentstaget skulle fästas på givaren och sedan
fästas på motorn. Ingen lyckades med att montera den rätt.
Två av användarna trodde att ordet momentstag kunde vara svårt för vissa att
förstå, men att det kunde lösas genom att skriva det i illustrationen.
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Text och bild hängde ihop någorlunda bra. Hänvisningar till figur B saknades i
texten och figur C låg på fel ställe. Dessutom så visar bilden inte samma ordning
stegen.
Sidan 4 hade inte en tydlig bild (figur A), men det gick att läsa sig till vad det
föreställer.

Två av användarna undrade varför figur B inte refereras till i texten
överhuvudtaget.
Överlag var brödtexten lätt att läsa och hade tillräckligt med luft omkring sig,
men storleken på texten kändes stor mot formatet.
Två tyckte att de svarta rubrikerna såg ut att vara lika stora som de blåa
huvudrubrikerna. Då visste de inte riktigt om de också var huvudrubriker.
De två andra användarna tyckte däremot att färgkodningen på rubrikerna
fyllde sin funktion och stack ut från mängden.
90 graders vinkeln var förvirrande för tre av användarna eftersom den
hänvisade till 90 grader från givarens centrum. De förstod inte exakt varifrån de
skulle mäta.
Formatet var behändigt enligt alla användarna. De tyckte att det var en fördel
att det var litet, då får det lätt plats i byxfickan och kan bäras med.
Ändringar

Det behövdes tydligare kopplingar mellan text och bild så att användaren vet
vilken bild hon ska titta på när hon läser i texten.
Text och bild gav inte samma information och verkade förvirrande för
användarna. Genom att dela upp illustrationerna i olika steg, istället för en
helhetsbild, hoppades vi på att användarna skulle lyckas med monteringen. Vi
hade skissat bilderna själva, förutom till steg 5 där vi tog en bild från den
befintliga manualen.
För att skilja viktiga upplysningar från monteringsstegen har vi använt oss av
utropstecken.
Vi upptäckte att vi inte hade använt en primärfärg till rubrikerna enligt den
grafiska profilen. Den ljusblå färgen vi använt var bara en komplementfärg och
ska alltid användas ihop med andra primärfärger. Därför ändrade vi den ljusblå
färgen till en mörkblå färg som enligt den grafiska profilen ska användas.
För att användarna skulle få en helhetsbild av vad som behövs till
installationen, lade vi till en sida; Tillbehör. Här finns även en bild på
momentstaget eftersom flera användare inte visste vad det var.
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För att uppmana användaren ytterligare att läsa varningarna innan installation
och montering har vi lagt till en varningstriangel bredvid rubriken varning.
Tiden för utprovningen var cirka 20-30 minuter per person.
Utprovning av vår manual 2
Endast en person lyckades montera pulsgivaren på rätt sätt.
De steg som inte fungerade var steg 2, 3 och 4. En person hade uppenbarligen
också problem med steg 6 eftersom hon aldrig gjorde det som stod i det steget.
Alla tyckte att bilden i steg 2 var lite svår att förstå. En person ville att
markeringen för var momentstagsvinkeln skulle sitta ska finnas med i bilden. Då
skulle det vara lättare att se vilken sida av givaren bilden föreställer.
Monteringsanvisningar ur vår manual nummer 2:
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Några tyckte att ordningen var lite konstig i monteringsanvisningarna. En
person tyckte att man skulle fästa kablarna innan man fäster givaren på axeln. En
av användarna ville att momentstaget skulle fästas på givaren efter att man fäst
givaren på axeln.
Tre av användarna var osäkra på hur momentstaget skulle sitta på givaren.
När staget skulle fästas på motorn var det bara en av användarna som lyckades
helt med det. En annan person fäste staget men i fel vinkel. En tredje person som
inte visste vad momentstaget var för något tog reda på det med hjälp av Tillbehör.
Vi fick där positiv respons på bilden på momentstaget.
Sidan Tillbehör:

Två personer kommenterade att de tyckte att avsnittet med tillbehören var bra. Det
var bra att det fanns med och det var lättöverskådligt. En person kommenterade att
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det inte stod i Tillbehör vilken storlek det skulle vara på brickorna som ska
användas.
Ingen av användarna såg att det var en annan färg på huvudrubrikerna.
Färgen ska synas för att användaren lätt skulle kunna skilja mellan huvudrubrik
och underrubrik.
Tre av personerna tyckte att det var lagom storlek på brödtexten. En av dem
påpekade att det var bra att den var så stor så att även äldre som kanske har svårt
att läsa det finstilta kan läsa texten. En person tyckte att den var lite väl stor och
påminde om texten i en barnbok.
Nedan visas rubrik och brödtext i verklig storlek.

Alla tyckte att nästan all text och alla bilder kompletterade varandra bra. Det
var bara steg 2 och 4 som inte fungerade ordentligt.
Alla tyckte att layouten var luftig och bra. Det gjorde att manualen var lätt att
läsa och att den inte kändes så tung.
En person tyckte att det var bra att det stod brickor och skruv i bilderna som
förtydligar. Samma person ville även ha en översiktsbild över givaren så att man
ser hur den ser ut och hur man ska arbeta med den. En liknande bild som figur B i
den befintliga manualen (se sidan 3 i Leine & Lindes befintliga manual).
Alla gillade formatet och trodde att det skulle fungera i den miljön manualen
ska användas i.
En person tyckte att det skulle framgå tydligare när man ska använda vilka
skruvar.
Alla förstod att symbolen betydde att det var något viktigt eller något man
skulle uppmärksamma mer.
Ändringar

Vi behövde lägga till en bild på momentstagsvinkeln eftersom alla inte visste vad
det var för något. Vi behövde även skriva dit vad det är för storlek på brickorna.
Vi trodde att det skulle vara tydligare vilket som var fram och baksida på
givaren i och med att vi gjorde baksidan grön (eftersom kretskortet är grönt) och
framsidan fick ingen färg alls. Men det fungerade inte. Så den bilden gjorde vi
om. För att kunna skilja på fram- och baksidan gjorde vi framsidan mer detaljerad.
Alla hål var fortfarande med, men det framgick i texten att vilket hål staget ska
fästas i beror på hur det senare ska fästas på motorn. Markeringen för var en
eventuell momentstagsvinkel ska fästas lade vi också till i bilden. Då blev det
ännu tydligare vilken sida av givaren som bilden visade.
Vi lade även dit en bild på momentstagsvinkeln under Tillbehör eftersom det
fanns användare som inte visste vad det var för något.
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Efter utprovningen funderade vi på hur vi skulle lösa ordningen på
monteringsstegen i manualen för att den skulle passa oavsett om man fäster
momentstaget på framsidan eller på locket. Ordningen fick inte bli ologisk eller
försvåra monteringen.
I den befintliga manualen stod det bara att momentstaget kan fästas på locket
men alla bilder visade att det sitter på framsidan. I sina instruktioner har de utgått
från att staget fästs på framsidan. Det tog ett tag innan vi förstod att det även
kunde fästas på locket. Därför hade vi inte tagit hänsyn till det tidigare. För att
lösa problemet diskuterade vi hur vi skulle kunna göra och sedan testade vi
ordningen själva. Vi kom fram till att följande ordning fungerade bäst:
Steg 2
Steg 1
Steg 3
Steg 5
Steg 6
Steg 4
Steg 2: Under steg 2 borde det stå att det är ett exempel. Eller förklara att
staget inte måste fästas exakt som på bilden. Var staget ska fästas på pulsgivaren
beror på var staget senare ska fästas på motorn. Vi var tvungna att förklara att
momentstaget sitter glappt på grund av brickorna. Det måste det göra eftersom
staget ska gå att snurra på.
Steg 3: Vi var här tvungna att ha ett steg till där det står skruva fast givaren. Då
skulle det synas tydligare och personen skulle inte missa det lika lätt.
Steg 4: För att förtydliga steg 4 var vi tvungna att förklara att det här steget
handlar om att fästa momentstaget på motorn. Exempel: Montera momentstaget
på motorn med 90 graders vinkel mot givarens centrum. Vi lade även till att
bilden bara är ett exempel.
Vi gjorde en ny bild på 90 grader i steg 4. Den bilden vi hade var fel eftersom
den inte visade 90 grader.
Vi har inte tagit hänsyn till användarnas kommentarer om ordningen i stegen.
Det beror på att tidigare utprovningspersoner ansåg att det skulle göra
monteringen svårare. Att till exempel fästa kablarna innan givaren fästs på motorn
har ingen betydelse eftersom kablarna fästas i locket på givaren. Locket är det
första användaren tar bort och därför är det lätt att sedan fästa kablarna där. Att en
person ville att momentstaget skulle fästas på givaren efter att den fästs på axeln
beror antagligen på att hon trodde att momentstaget skulle fästas på sidan där
kretskortet sitter. Men eftersom staget ska fästas på andra sidan skulle det bli svårt
att skruva fast det där när givaren väl är på plats. Då finns det risk att det är
väldigt ont om utrymme mellan givaren och motorn. Då kan det bli svårt att
komma åt och skruva dit momentstaget.
När det gäller färgkodningen på rubrikerna har vi gått efter användarna istället
för den grafiska profilen. Det har vi gjort eftersom gensvaret på de ljusblå
rubrikerna har varit positivt. Vi har även stämt av med vår kontaktperson att vi
fick göra så.
Alla utom en tyckte att texten var lagom stor. Därför valde vi att ha kvar den
som den är.
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Samspelet mellan text och bild var tvunget att bli bättre. Bilderna var inte
tillräckligt tydliga och sedan måste texten hjälpa till att förklara hur steget ska gå
till.
Bilderna till steg 2, 3 och 4 var tvungna att förbättras eftersom de inte
fungerade.
För att förtydliga vilka skruvar som ska användas till diverse momentstag har
vi illustrerat det i steg 1.
Tiden som utprovningen tog var i snitt 20 minuter per person.
Utprovning av vår manual 3
Monteringsanvisningarna från vår manual nummer 3:
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Tre av de fyra utprovningspersonerna monterade pulsgivaren korrekt.
Att den fjärde utprovningspersonen inte lyckades med monteringen tror vi
beror på hennes bristande kunskaper i språket. Hon nämnde det redan i början av
utprovningen att hon inte är så bra på det svenska språket. Vi kan dra slutsatsen att
vår manual inte är anpassad efter användare med bristande kunskaper i svenska,
utan vi har utgått från de användare som vi har mött på tidigare under arbetet. Fast
utprovningspersonen hade tekniska förkunskaper lyckades hon inte förstå
instruktionerna. Utprovningspersonen började aldrig monteringen eftersom hon
ansåg att hon inte skulle kunna fullfölja den om hon inte hade en
momentstagsvinkel. Vid frågan om hur hon skulle vilja att termer och svåra ord
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ska förklaras i en manual fick vi svaret att hon frågar sina kolleger på
arbetsplatsen om det finns några ord som hon inte förstår.
De övriga tre utprovningspersonerna följde monteringsanvisningarna och
lyckades montera pulsgivaren på rätt sätt.
Samtliga användare tyckte att meningslängden och meningsuppbyggnaden var
bra och att de var nöjda med textstorleken.
Alla tyckte att de färgkodade rubrikerna hjälpte till att förtydliga rubrikerna.
En person tyckte att de kunde vara ett par punkter större.
De enda orden som eventuellt behövde ytterligare förklaring var det mekaniska
vinkelfelet.
Om termer skulle behöva förklaras skulle tre av fyra föredra fotnoter.
Ordningen i manualen var överlag logisk, men en person ville ha mätning av
det radiella kastet som ett steg innan själva monteringen.
Tre av användarna hoppade till en början över steg 1 i monteringen. Men sedan
upptäckte de steg 3 och insåg att det var bäst att följa stegen i en kronologisk
ordning.
En av användarna nämnde att han inte förstod räkneexemplet.
Alla användare tyckte om formatet och trodde att det skulle fungera bra vid
montering.
Inga negativa kommentarer fälldes om layouten. Text och bild kompletterade
varandra väl. Samt att det är bra med luft mellan de olika momenten.
Samtliga användare tyckte att illustrationerna var tydliga och de förstod vad de
ville förmedla.
Alla användare förstod innebörden med att ha ett utropstecken bredvid ett
textstycke.
Tiden för den här utprovningen var 15-20 minuter per person.
Ändringar

Eftersom tre av fyra lyckades montera pulsgivaren korrekt, tycker vi att vi har
lyckats med att förbättra monteringsanvisningarna.
Vi har ändrat i texten till steg 1 för att klargöra steget ytterligare och för att
undvika att användare hoppar över det steget.
Vi har även framhävt att det finns två olika sätt att fästa momentstaget på.
Skisserna har vi förbättrat genom att vi har lagt ner mer tid på att rita dem.
Innehållsmässigt har vi endast ändrat på steg 1, där locket även sitter på givaren
istället för att vara separat.
Vi har ändrat innehållet i texten till Installation för att ge en bättre bild av vad
ett momentstag har för uppgift.
Det bör stå en uppmaning till användaren att spara manualen (STG handbok
169, 1999, s. 13). Vi har skrivit in det på första uppslaget i vår manual.
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Vårt arbete
Användare av manual
Robinson & Etter (2000, s. 20) skriver om hur många människor använder
manualer:
• Människor vill nästan alltid hellre fråga en person än läsa en text. De läser bara
om de inte kan få informationen på något annat, enklare sätt, och de läser så lite
som möjligt (Robinson & Etter, 2000, s. 20).
Därför är det viktigt att layout, text och bilder gör det enkelt för användaren att
läsa och förstå manualen.
• Människor läser en manual medan de gör någonting annat, till exempel arbetar
med produkten. Denna dubbla aktivitet är avgörande för att förstå hur man ska
designa en manual för att hjälpa användaren (Robinson & Etter, 2000, s. 20).
För att hjälpa användaren här har vi lagt stor vikt vid layouten och formatet på
manualen. Manualen måste vara anpassad för målgruppen och för den miljö den
ska användas i.
• Väldigt många människor läser för att använda en produkt på jobbet. De läser
inte för nöjes skull, de läser bara för att kunna använda produkten för att få
någonting annat gjort. En manual och en produkt ska vara en service och inte en
prövning för användaren (Robinson & Etter, 2000, s. 20).
Vi har därför koncentrerat oss mycket på att göra manualen så enkel som
möjligt. Både när det gäller text, bild, layout och struktur.
• Människor har ofta bråttom, är under stress, oroliga eller åtminstone osäkra när
de plockar upp en manual. Speciellt om de inte är bekanta med produkten eller om
den visar sig vara tekniskt avancerad – eller innehåller mjukvara av något slag
(Robinson & Etter, 2000, s. 20).
Här är det viktigt med en bra struktur och tydlighet i manualen. Manualen ska
hjälpa användarna i deras arbete.
Genom att ha användarnas situation, behov och problem i åtanke har vi skapat
en ny användarvänlig manual. Användarnas krav och behov har varit
grundläggande för utformningen av manualen och inte minst avgörande till hur
manualen har utformats.

Vårt förslag på ny manual
Under rubriker nedan berättar vi hur manualen har förändrats och anpassats för att
bli användarvänlig.
”Termen användarvänlig har många definitioner. Ett allmänt sätt för definition av användarvänlig
är lätthet med vilken användaren kraftfullt, effektivt och säkert kan utföra specifika uppgifter med
hjälp av dokumentationen.” (TCeurope, 2004, s. 41).

Layout
” De komponenter som skall sammanfogas till en helhet i en layout är:
Format- marginaler
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Spaltindelning av satsytan
Löpande text/brödtext- huvudrubriker
Mellanrubriker- bildtexter
Ingresser- faktarutor
Fotografier- illustrationer”

(Koblanck, 2003, s. 135).
Användaren av manualen ska intressera sig för innehållet, därför ska den
grafiska designen vara anpassad efter situationen. När man formger information
ska det vara strukturerat. Rubriker och löpande text ska, tillsammans med bilder,
ge en klar och lättillgänglig skildring av ämnet (Pettersson, 2002, s. 240). För att
vår manual ska gripa tag i läsaren så måste den vara effektiv och attraktiv. Därför
behövs både text och bilder. Genom att väva samman text och bild till en
pedagogisk helhet, kan man göra även ett komplicerat ämne förståeligt (Bild och
Ord Akademin, 1986, s. 45-46).
Informationen måste presenteras i en logisk ordning för att läsaren ska kunna
navigera sig enkelt från ämne till ämne (Robinson & Etter, 2000, s.71). Vi har
använt oss av kronologisk ordning när vi har skrivit instruktionerna. Det läsaren
ska göra först ska stå först. Kronologisk ordning kan undvika förvirring hos
läsaren (Kynell & Krieg Stone, 1999, s. 145).
Genom att dela upp instruktionerna i enskilda arbetsmoment blir det enkelt för
läsaren att följa dem och se i vilken ordning momenten ska utföras. Och för att
läsaren lätt ska kunna urskilja de enskilda stegen är det bra att numrera dem
(Åkerlund, 1992, s. 85).
Vi har använt oss av närhetens lag när vi har utformat
monteringsanvisningarna. Föremål som ligger nära varandra upplevs att höra
ihop. När texter och bilder hör ihop ska det framgå tydligt av layouten (Koblanck,
2003, s. 141).
Det som är viktigast ska placeras först. Om illustrationerna är bärande ska de
placeras först. Texten placeras efter för att förtydliga illustrationerna (Frohm,
2006-12-06). Eftersom användarna tittade mer på bilderna än vad de läste texten
under både funktionsanalysen, har vi satt illustrationerna först i läsriktningen och
texten efter.
Genom att ha en vänsterjusterad text kan man skapa en enhetlig och tydlig start
på raderna i texten. Det är kanske den vanligaste varianten i informativa
sammanhang (Pettersson m.fl., 2004, s. 207). Vänsterjusterad text sägs även ge
läsro (Koblanck, 2003, s. 56). Den befintliga manualen har ett långt räkneexempel
som kan vara svårt att avstava. Då är vänsterställd text bäst att använda eftersom
den ger möjlighet att undvika avstavningar (Koblanck, 2003, s. 57).

Språk
”Språket i en bruksanvisning ska vara enkelt, klart och tydligt”

(Åkerlund, 1992, s. 86).

Marlow (1995, s. 23) menar att: “/…/ it is essential that the author determines the
appropriate level of vocabulary to be used when communicating through documentation. So often,
technical jargong is used where more common words are adequate and usually preferable”. Leine
& Lindes manual har ett väldigt fackmässigt språk om man jämför med
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användarnas språkbruk och förkunskaper. Därför var det viktigt att vi använde oss
av okonstlade ord som levde upp till användarnas behov (Åkerlund, 1992, s. 86).
Man måste vara helt säker på att användaren förstår ens syftning. Därför är det
viktigt att tänka på att användaren kanske inte har samma grammatiska kunskaper
som skribenten eller sändaren (Åkerlund, 1992, s. 23). Vi har därför arbetat
mycket med textens läsbarhet och med tydligheten för att undvika missförstånd.
Genom att använda verb i aktiv form kan man göra texten i manualer kortare
(Robinson & Etter, 2000 s. 51). På det här sättet blir det lättare för användaren att
komma in i manualen och instruktionerna blir enklare att följa (Kynell & Krieg
Stone, 1999, s. 145 ). Det här har vi varit noga med att följa för att underlätta för
användaren. Exempel: Skruva bort locket på givaren. Istället för: Locket skruvas
bort på givaren.
För att få ett bra sammanhang i manualen har vi varit konsekventa med termer
och uttryck samt att de är rätt definierade (Mårdsjö 1986 s. 59ff).
Text
Leine & Lindes manual hade cirka 70 tecken per rad. För att en text ska vara
lättläst och tydlig ska man inte ha fler än 55-60 tecken per rad. Har man långa
rader så riskerar läsaren att tappa bort sig i texten på grund av för stora
ögonrörelser (Pettersson m.fl, 2004, s. 213). Vi har därför reducerat antalet till
cirka 50 tecken per rad. Se exempel nedan.
Leine & Lindes text (överst) jämfört med vår text:

Allmänt
Leine & Lindes ADS system är utvecklat för att tidigt kunna detektera felfunktioner
internt i roterande inkrementella pulsgivare.
Systemet bygger på en snabb logik i samverkan med en microprocessor som
kontinuerligt övervakar givarens funktioner och därigenom kan detektera en
felfunktion vid ett tidigt stadium. Detta sker så pass tidigt att givaren i de flesta fall
fortfarande kan fullgöra sin funktion och utbyte av givaren kan ske vid ett planerat
underhållsstopp.

Vi har vänt oss direkt till läsaren genom att tilltala läsaren med du. Ofta blir det
mest naturligt att vända sig direkt till läsaren (Mårdsjö, 1986, s. 57).
Exempel: Om du använder en momentstagsvinkel ska du använda M6 skruvar.
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Istället för: Om momentstagsvinkel används ska M6 skruvar användas.
På några ställen har vi avstavat ord. Då är det viktigt att tänka på hur ordet är
bildat. Om inte avstavningen sker på rätt ställe kan det vara svårt för användaren
att förstå vad det står (Mårdsjö, 1986, s. 65-66).
Exempel: På så sätt kan den hitta en felfunktion vid ett tidigt stadium.
Vår manual hamnade på ett läsbarhetsindex på 38. Det är en medelsvår text
som kan jämföras med texten i dags- och veckopress (Melin & Lange, 2000, s.
166). Genom att ta ner LIX-värdet på texten har vi gjort den mer lättläst och mer
lättförståelig.
Rubriker
För att en informationslayout ska klassas som god, ska den ha fokus på
huvudbudskapet. Den grafiska utformningen ska underlätta för läsaren att ta till
sig av innehållet i informationsmaterial på ett så bra sätt som möjligt. Typografin
ska förklara, förtydliga och betona det som är viktigt i ett budskap. Därför ska det
vara lätt att se direkt skillnad mellan olika rubriknivåer i en text (Pettersson, 2003,
s. 118). Därför har vi valt att använda olika färger för att skilja på huvudrubrik
och underrubrik.
Färgkoder
Vi har använt en av de blåa färgerna som ingår i den grafiska profilen, för att
färgsätta huvudrubrikerna. Då sticker de ut från mängden och skiljer sig från
underrubrikerna som är svarta. Vi valde att gå efter användarnas val och valde då
den ljusare blå dekorfärgen framför den mörkblåa primärfärgen. Blå färg
tillsammans med vit färg utgör en bra färgkombination (Pettersson, 2002, s. 274).
Den mörkblåa färgen enligt den grafiska profilen:
Vårt val av färgkodning:
Skillnaden mellan huvudrubrik och underrubrik kan visas på olika sätt, men
det viktigaste är att huvudrubrikerna är tydligare markerade än
underavdelningarna (Mårdsjö, 1986, s. 43). Rubriker brukar även ofta ha färger
för att betona och förtydliga (VanAlstyne, 1999, s. 130).
Vi har valt att inte använda några färger i dekorationssyfte. Färgerna ska vara
betydelsebärande och därmed även konsekventa (Pettersson, 2002, s. 274).
Varningar
Enligt Åkerlund (1992, s. 85) ska varningar stå först. Därför har vi placerat dem
direkt efter innehållsförteckningen.
Vi har även haft i åtanke att man ska ranka riskerna. De väsentliga riskerna står
före de mindre riskerna (TCeurope, 2004, s.32).
Om något steg eller handling kan skada produkten eller användaren ska dessa
förklaras innan man förklarar själva steget (Robinson & Etter, 2000, s. 50). För att
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varningarna ska synas ordentligt ligger de ensamma på sidan för att inte störas av
annan information.
Rubriken Varning ska ha en teckengrad som är minst 50% större än den övriga
texten (STG Handbok 169, 1999, s. 55). Därför är rubriken varning i 18 punkter
och de andra rubrikerna samt brödtexten i 12 punkter.
Skillnad mellan rubriken Varning mot övriga rubriker:

Varningar är ett måste för att kunna visa på risker vid användning av
produkten. Men der räcker inte med en varningstext. Varningar måste alltid
kompletteras med bilder som använder standardiserat språk. En symbol är mycket
effektivare än text när det handlar om att påverka användarens beteende
(TCeurope, 2004, s. 30). Vi har därför använt oss av en varningstriangel som är
placerad bredvid rubriken Varning.
Enligt Pettersson (1997a, s. 123) är storleken viktigare än form och färg
eftersom det är de stora symbolerna som uppmärksammas först. Vi har därför valt
en lite större modell av symbolen.
Varningstriangeln visas nedan i verklig storlek:

Utropstecken
Vi har använt oss av utropstecken när vi ville att användaren skulle
uppmärksamma texten. När man använder sig av symboler ska de motsvara
allmänt använda piktogram, eftersom de är lätta att känna igen och har samma
mening (TCeurope, 2004, s. 64).
Vårt val av utropstecken:

Bilder
Det är viktigt att man lyssnar på användarna och utformar manualen efter deras
behov (Pettersson m.fl., 2004, s. 69). Genom att jämföra med användarnas
uppfattningar har vi valt att ta bort en del av detaljerna i illustrationerna eftersom
de inte anses som nödvändiga. Vi måste även komma ihåg att det är funktionen vi
ska beskriva och därför inte ha alltför detaljerade illustrationer. För många detaljer
kan röra till det för användaren (Pettersson m.fl., 2004, s. 101).
Enskilda bilder får inte innehålla alltför mycket information. De kan annars bli
för komplexa (Pettersson, 2002, s. 241). Vi har därför delat upp dem i delbilder,
exempelvis figur B i Leine & Lindes befintliga manual (se sidan 3).
Det finns tre viktiga saker som är bra att tänka på när man utformar en bild.
Vem är bildbetraktaren? Vad vet hon sedan tidigare om budskapet, alltså hennes
förförståelse? Vad vill man att hon ska veta efter att hon tagit del av bild och
budskap (Bergström, 2001, s. 80)?
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De bilder som vi kommer att använda oss av i manualen ska ha en informativ
funktion. Bilden ska förmedla information om hur något fungerar och hur det ser
ut. Dessa typer av bilder har ofta en hög grad av trovärdighet (Pettersson, 2001,
s.25).
”Det intressanta med den tecknade illustrationen är att den både förtätar och förenklar textens
innehåll. Bilden är ofta lätt att uppfatta samtidigt som den tillför texten något nytt” (Koblanck,

2003, s. 29).
Det uppmärksammades under funktionsanalysen att bilderna utgjorde en stor
del under läsningen av en manual. Alla de tre användarna tittade först på bilderna
och försökte tolka installationen efter dem. Om de inte kunde lösa det genom
endast bilderna så tog de hjälp av texten. Alla var ense om att bilder var bra att ha
i manualen men att de kunde förbättras ytterligare. Om man använder både text
och bild måste man välja ett av dem som huvudmedium (TCeurope, 2004, s. 64).
Användarna har, under både funktionsanalysen och utprovningarna, visat att de
tittar mer på bilderna än vad de läser texten. Därför har vi valt att ha bilderna som
ett huvudmedium genom hela manualen.
Format
Standardformaten på tekniska manualer är A3, A4 och A5 (Austin, 1990, s. 42).
Leine & Lindes manual är i A5 och måste vikas en gång för att få plats i
förpackningen. Om man lyckas slippa fula veck ger det ett proffsigare intryck
enligt Leine & Linde. När man bestämmer formatet ska vi tänka på hur
användaren vill använda sig av manualen, men man ska även tänka över
företagets önskemål (Robinson & Etter, 2000, s. 84).
Om manualen skulle vara i ett A6 format så skulle det få plats i förpackningen
med marginal. Men vi tyckte att manualen skulle bli för liten och bland annat
illustrationerna skulle bli hoptryckta. Det första som en läsare ser är textens
utseende. Om texten ser alltför kompakt ut blir den frånstötande för läsaren.
Därför är rubrikerna, styckesindelningen och den typografiska utformningen
grundläggande faktorer (Mårdsjö, 1986, s. 43). Vi har utgått från förpackningen
när vi har bestämt formatet, men vi har även utgått från att det ska vara
användarvänligt för användarna.
Ibland behöver personer använda manualer i miljöer som inte är ideala för
läsning (Robinson & Etter, 2000, s. 70). Många användare läser manualen
samtidigt som de installerar produkten. Därför ville vi inte att formatet skulle bli
för litet. Manualen måste vara enkel att hålla i, bläddra i och framförallt läsa i.
Formatet är 130 mm x 160 mm.
Eftersom vi i västvärlden läser från vänster till höger och uppifrån och ner, ger
det stående formatet en god läsrörelse (Pettersson m.fl, 2004, s. 207). Därför har
vi valt att behålla det stående formatet.
För att se hela vår manual, se bilaga VII (CD-skiva).

Guidelines
Guidelines är baserade på resultatet av vår manual. Guidelines ska fungera som en
checklista för Leine & Linde när de utformar sina manualer. De ska vara
lättillgängliga för alla på företaget som arbetar med manualer. Därför har vi utgått
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ifrån att de behärskar samma terminologi som vi. Vi har till exempel skrivit
brödtext istället för löpande text eller liknande.
Guidelines ska användas tillsammans med den omarbetade manualen för att
peka på vissa delar.
Guidelines presenteras i två olika format:
• A3 format, för att kunna sättas upp på väggen. Finns i liggande och stående
format.
• Broschyr i formatet 130 mm x160 mm (samma som manualen). Den ska kunna
tas fram och läsas när det behövs och sedan sparas.
Guidelines finns under bilaga VIII (CD-skiva).

Diskussion och slutsatser
Vårt arbete om att skriva teknisk dokumentation
Har vi kunnat anpassa vår manual efter användarnas behov, krav och önskemål?
Är den med andra ord användarvänlig?
För att kunna svara på den frågan har vi genomfört textanalyser,
funktionsanalys, intervjuer, utprovningar och frågeformulär. För att kunna se om
vi lyckats med vårt arbete har vi gjort fortlöpande utprovningar på målgruppen.
Eftersom det redan fanns en befintlig manual att utgå från, började vi med att göra
en textanalys och en funktionsanalys av den. Genom att göra det kunde vi se vad
som fungerade med manualen och vad som inte gjorde det. Utifrån det resultatet
har vi sedan arbetat med språk, layout, format och bilder för att göra manualen
mer användarvänlig och målgruppsanpassad.
Eftersom vår uppdragsgivare precis tagit fram en ny grafisk profil ville de att
vi skulle följa den. Det har begränsat oss en del i vårt arbete.
Målgruppsanpassning
Ett av de stora problemen med den befintliga manualen var att den inte var
målgruppsanpassad. Vår uppdragsgivare var inte helt säker på vilken manualens
målgrupp var och uppdragsgivaren hade inte så mycket uppfattning om vad
användarna tyckte om deras manual. Manualen såg ut därefter.
För att kunna utforma god informationsdesign måste man känna sin målgrupp
och anpassa sitt budskap därefter (Pettersson m.fl. 2004, s 270). Man kan aldrig
gissa sig till vad målgruppen föredrar, har behov av eller kräver. Det är viktigt att
man aldrig tar några svar för givet, utan att man prövar ut sitt material på den
tänkta målgruppen och sedan tar beslut efter det.
För att vår manual ska fungera väl är det viktigt att tänka på vem man vänder
sig till. Vilka ska läsa instruktionen? Vad kan de och vad kan de inte? (Mårdsjö,
1986, s. 29). Så en av våra första uppgifter blev därför att ta reda på målgruppen.
När vi sedan gjorde en funktionsanalys av den befintliga manualen visade det
sig att användarna hade svårt att förstå innehållet i manualen.

30

Just vid teknisk dokumentation ställs höga krav på tydligheten. Instruktionerna
får inte missförstås (Åkerlund, 1992, s. 85)
Samtliga användare som gjorde funktionsanalysen på Leine & Lindes
befintliga manual tyckte att texten var väldigt kompakt och lång. Det var ingen
som lockades till att läsa texten och då blev det naturliga valet att titta på bilderna.
Även under utprovning 1 av vår manual nämnde samtliga användare att de skulle
föredra enkla och stilrena illustrationer, liknande de som IKEA använder sig av.
Vi har försökt att skissa enkla bilder med låg detaljnivå, men upptäckt att det ändå
krävs vissa detaljer för att användarna ska förstå monteringsanvisningarna rätt.
De främsta skillnaderna i vår manual jämfört med Leine & Lindes befintliga
manual är att vår manual har:
• Monteringarna indelade i steg.
• Stegvisa bilder som förtydligar instruktionerna.
• Kortare meningslängder.
• Aktiv form i text.
• Luftigare layout.
• Språk anpassat efter användaren.
• Uppställning över tillbehör som behövs vid montering.
• Lägre LIX-värde.
Testpersoner
I arbetets tidiga skede bestämde vi att testpersonerna skulle vara användare på
olika företag som använder sig av Leine & Lindes pulsgivare. Leine & Linde ville
inte ge ut kontaktuppgifter till dessa personer, utan ville själva kontakta dem samt
vara med på plats när vi utförde testerna. Problemet var att vi aldrig kom iväg till
företagen. Detta berodde på tidsbrist som i sin tur berodde på flera faktorer;
personen som skulle ha åkt med oss till företagen var på semester, det tar lång tid
att åka till företagen, vi fick ingen garanti på hur många testpersoner Leine &
Linde skulle få tag i samt att vi fick ingen klar information när eller var testerna
skulle utföras.
På grund av detta valde vi att använda personalen på Leine & Linde som
testpersoner. De passade in i målgruppen genom att ha förkunskaper i el och/eller
maskiner, eller i vissa fall inga förkunskaper alls. Samt att de aldrig eller endast
någon enstaka gång monterat en pulsgivare.
Man kan aldrig garantera att vi har träffat representativa personer men det
viktiga är att de kanske inte ger oss sanningen, men däremot tydliga indikationer
på hur manualen fungerar.
Färgkoder
Att ingen såg skillnad på den mörkblå primärfärgen och de svarta rubrikerna kan
bero på färgskrivaren som vi har använt. Vi är medvetna om att skrivare ofta
skiljer sig från varandra och att de därmed kan ge olika färgutskrifter. Men vi
rekommenderar Leine & Linde att följa vårt ljusblå färgval, eftersom responsen
var positiv. Den ljusblå färgen har större kontrast till svart än den mörkblå som
ingår i den grafiska profilen.
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Räkneexemplet
Vi ville förenkla räkneexemplet till vår manual eftersom det visade sig att
användarna inte förstod det. Vår kontaktperson skulle ha hjälpt oss med att
förenkla räkneexemplet, men det blev aldrig av på grund av tidsbrist hos
kontaktpersonen. Men vi kommer att rekommendera att Leine & Linde gör en
förenkling av räkneexemplet om manualen trycks.
Problem men också utmaning
Vi har försökt att ta reda på hur hårt skruven, som fäster pulsgivaren i drivaxeln,
ska dras åt. Men vi har inte lyckats hitta något svar eller någon begriplig
förklaring till det.
Det svåraste under arbetet med manualen var att få fram begripliga och
användbara monteringsanvisningar. Eftersom användarna har väldigt olika
förkunskaper har det varit svårt att lokalisera var felet egentligen ligger. Har vi
valt fel personer till våra utprovningar eller har vi helt enkelt inte lyckats med att
utforma god teknisk dokumentation fast vi har gått efter konstens alla regler?
Eftersom en del av användarna av den här produkten har tekniska kunskaper och
andra inte, är svaret att god teknisk dokumentation ska vara användarvänlig och
att det är en balansgång att lägga sig på rätt nivå, men hur som helst: om
produkten i sig fungerar, måste även manualen göra det.
Samarbetet med Leine & Linde
Ibland har vi upplevt problem med att få tag i rätt person på företaget eller vår
kontaktperson och det har lett till en del frustrationer. Men genom att vara envisa
och flitiga har vi fått tag i den informationen vi behövde till vårt arbete.
Den begränsning vi har haft med manualen har varit den grafiska profilen.
Annars har vi fått göra hur vi ville med format, sidantal med mera. Enda
önskemålet de hade var att manualen helst skulle få plats i kartongen som
pulsgivaren levereras i.
Men vi vill nämna att den grafiska profilen har även hjälpt oss att kunna
fokusera på själva innehållet i manualen, på så sätt har det även varit en
bekvämlighetsfaktor.

Slutord
Vi tycker att vi har svarat på vår frågeställning och kommit fram till ett lyckat
resultat. Arbetet har flutit på under vägen, med motgångar, men även med
medgångar. Vi har kompletterat varandra bra genom hela arbetet och det känns att
vi båda har vuxit en hel del sedan vi började läsa textdesign för tre år sedan.
Presentationen av vår manual och guidelines för Leine & Linde kommer att
ske någon gång under sommaren 2007.
Vi vill tacka vår handledare, Lisa Gustafsson, som har väglett oss tålmodigt
igenom vårt arbete och varit ett enormt stöd!
Vi vill även tacka Leine & Linde för att de har gett oss möjligheten att arbeta
med teknisk dokumentation samt ställt upp med utprovningspersoner och
material.
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