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Sammanfattning 
Det här examensarbetet är gjort på uppdrag av Scania CV AB. Det har lett fram 
till ett förslag som visar hur Scania på ett bättre sätt kan utforma informationen i 
sin förarhandbok. Förarhandboken är en manual som innehåller information om 
hur lastbilsförare på ett säkert och riktigt sätt ska använda Scanias lastbilar. 

Rapportens syfte är att beskriva hur jag med hjälp av principer för 
informationsdesign kan förbättra layout, innehåll, text och bild i en manual.   

Min arbetsgång följer Zetterlunds TI-pyramid (Zetterlund, 1997, s. 62) men jag 
har även hämtat inspiration från Ottersten och Berndtssons modell för 
användbarhet (Ottersten och Berndtsson, 2002). Mitt förslag bygger på resultat 
från en målgruppsanalys, flera användningstester och rekommendationer från 
litteratur inom informationsdesign. 

Resultatet är en jämförelse mellan mitt förslag och förarhandboken och ger en 
motivering till de förändringar som jag föreslår. 

Rapportens slutsats är att layout, innehåll, text och bild är beroende av 
varandra. För att förbättra en manual bör skribenten därför utgå från dessa 
områden och rätta till de brister som han/hon hittar inom varje område samt i 
samspelet mellan dem.  

Den viktigaste åtgärden som Scania kan göra för att förbättra sin förarhandbok 
är att arbeta fram riktlinjer för förarhandboken för att skapa en mer konsekvent 
utformning av texter och bilder. Mitt förslag kan användas som underlag för det 
arbetet. Jag föreslår också att Scania lägger text och bild bredvid varandra för att 
utnyttja utrymmet i förarhandboken effektivare. 
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Inledning 

Under sommaren 2007 hade jag ett feriejobb på Scania i Södertälje. Jag var på 
gruppen YSIA som arbetar med användarinformation. Jag hade då en termin kvar 
av mina studier inom informationsdesign/textdesign och den efterföljande hösten 
skulle jag börja med mitt examensarbete. Arbetsuppgifterna på gruppen stämde 
väl överens med mitt utbildningsområde och jag trivdes väldigt bra. Jag frågade 
därför om det fanns någon möjlighet att göra examensarbetet där. YSIA hade 
sedan tidigare planerat att se över informationsmaterialet som vänder sig till 
lastbilsförare, för att se vad som skulle kunna förbättras. De föreslog därför att jag 
kunde göra det som examensarbete. Rapporten till det arbetet presenteras här. 

Bakgrund och problem 
Under 2006 levererade Scania ungefär 60 000 lastbilar till ett hundratal länder 
runt om i världen (Scania, Årsredovisning 2006). Varje lastbil är byggd utifrån 
kundens egna önskemål där kunden själv bestämmer vilken motor, vilken hytt, 
vilka funktion etcetera, som lastbilen ska vara utrustad med.  

För att förarna ska kunna använda lastbilarna på ett säkert och riktigt sätt 
följer det med en manual, kallad förarhandbok, när lastbilen levereras. 
Förarhandbokens innehåll ser olika ut beroende på vilken utrustning lastbilen har. 
Det finns bara med information om de funktioner som den specifika lastbilen är 
utrustad med. Om kunden till exempel har valt en automatisk växellåda finns det 
inte med någon information om den manuella växellådan. På det sättet slipper 
föraren gå igenom irrelevant information. Det håller också nere antalet sidor i 
varje enskild förarhandbok så att boken inte blir så tjock. Trots det ökar antalet 
sidor hela tiden eftersom det kommer nya funktioner som behöver beskrivas. För 
att motverka att förarhandboken blir för tjock vill Scania effektivisera innehållet 
för att få mer utrymme för ny information.  

Scania arbetar ständigt med att förbättra förarhandboken. Arbetet har under de 
senaste åren varit koncentrerat på att förbättra det produktionsverktyg som de 
använder för att framställa förarhandboken. I samband med det har 
målgruppsarbetet hamnat i skymundan. Företaget är därför intresserat av att 
förändra materialet i förarhandboken så att den på ett bättre sätt uppfyller 
lastbilsförarnas informationsbehov. 

Syfte 
Syftet med mitt arbete är att ta fram ett förslag på hur Scania kan förbättra 
informationen i sin förarhandbok. Avsikten är att göra det lättare för föraren att 
använda lastbilen på ett säkert och riktigt sätt genom att skapa en mer 
användaranpassad information som är lätt för föraren att förstå. Tanken är också 
att presentera ett upplägg av informationen där utrymmet i förarhandboken 
utnyttjas på ett bättre sätt.  
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Frågeställning 
Hur kan jag med hjälp av principerna för informationsdesign förbättra layout, 
innehåll, text och bild i en manual? 

Delfrågeställningar 

• Hur kan innehållet i manualen göras mer lättillgängligt för målgruppen? 

• Hur kan manualen effektiviseras utan att informationen försämras? 

Definition av begrepp 
De begrepp som finns i frågeställningarna definierar jag enligt följande: 

Layout - den visuella utformningen av objekten samt hur de är placerade på sidan. 
Bildernas utformning ingår inte i begreppet. 

Innehåll - den information som manualen innehåller. 

Text - den språkliga nivån och hur texten är organiserad. 

Bild - bildernas utformning. 

Lättillgänglig – hur lätt användarna har att förstå och följa informationen. 

Effektivisera - att få informationen att ta mindre plats samtidigt som den 
fortfarande är lättillgänglig. 

Avgränsningar 
I mitt examensarbete har jag i huvudsak tittat på hur informationen i 
förarhandboken kan anpassas bättre till de svenska lastbilsförarnas behov. I de 
intervjuer och användningstester som jag genomfört har därför bara svenska 
lastbilsförare deltagit. Jag har dock inte kunnat bortse från att materialet även ska 
ges ut i andra länder. Jag har därför försökt ta hänsyn till de kulturella skillnader 
som litteraturen tar upp när det gäller hur människor från olika kulturer tolkar 
information.   
 Jag har koncentrerat mig på att förbättra innehållet på kapitelnivå. De brister 
som framkommit som rör den övergripande kapitelindelningen har jag lämnat 
vidare till Scania.  

Tillvägagångssätt 
För att visa hur Scania skulle kunna lägga upp informationen i förarhandboken på 
ett bättre sätt har jag tagit fram ett nytt textavsnitt till förarhandboken. Fakta till 
texten är hämtad från ett häfte med radioinstruktioner som Scania ger ut 
tillsammans med förarhandboken. Häftet är inte producerat på Scania och 
layouten och textens struktur är därför inte desamma som i förarhandboken. 
Radioinstruktionerna var i särskilt behov av att göras om då Scania hade planer på 
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att lägga in dem som ett avsnitt i förarhandboken istället för att ha dem i ett eget 
häfte. Det föll sig därför naturligt att jag arbetade om det materialet och använde 
det som ett exempel på hur förarhandboken skulle kunna förbättras. 
 När jag tagit fram min text har jag till viss del använt samma upplägg som i 
förarhandboken, men där jag upptäckt att det finns möjligheter att göra 
förbättringar har jag genomfört dem. Mina förbättringsförslag bygger dels på 
sådant som framkommit i samband med målgruppsanalys och tester men de är 
också baserade på principerna för hur ett bra informationsmaterial bör utformas. 
Principerna har jag hämtat från litteratur inom området informationsdesign.  

Metod 
Jag har använt Zetterlunds TI-pyramid (Zetterlund, 1997, s. 62) som riktlinje när 
jag arbetat med mitt textförslag. TI-pyramiden visar de olika steg som skribenten 
bör följa när han/hon tar fram teknikinformation. Först byggs en stabil grund i 
form av en målgruppsanalys. Utifrån den kan arbetet sedan fortsätta steg för steg. 
Pyramiden visar dels hur viktigt varje arbetsmoment är, dels i vilken ordning 
skribenten bör utföra momenten. Skribenten kan vanligen följa stegen i den 
ordning som de är presenterade i pyramiden men Zetterlund påpekar att ordningen 
inte är definitiv och att skribenten i vissa fall kan behöva göra förändringar. 

        TI-pyramiden 

 
TI-pyramiden tar upp test som ett sista, avslutande steg i arbetsprocessen. Det 
finns dock mycket litteratur som menar att skribenten bör testa sitt material under 
hela framtagningsprocessen (Ottersten och Berndtsson, 2002, s. 10, Krug, 2006,  
s. 134-135). Jag har därför valt att även ta till mig delar av det tillvägagångssätt 
som Ottersten och Berndtsson (2002) beskriver i boken ”Användbarhet i 
praktiken”. Metoden ska enligt dem vara ett komplement till de metoder som 
vanligen används i olika verksamheter. Målet är att skapa användbara produkter 
och författarna betonar här att användarna bör medverka under hela 
framtagningsprocessen (Ottersten och Berndtsson, 2002, s. 9 och s. 45). Boken 
beskriver i första hand hur man utvecklar IT-projekt, men jag tycker att många 
delar också fungerar bra att använda vid framtagning av tryckt material eftersom 
användbarhet är viktigt oavsett medium.  
 TI-pyramiden, som är min huvudmetod, är mer en beskrivning av en 
arbetsprocess än en teoretisk metod. Eftersom syftet med mitt arbete var att ta 
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fram ett förslag på instruktioner och jag därmed behövde arbeta praktiskt tyckte 
jag att en praktiskt inriktad metod skulle var till större hjälp än en mer teorietisk. 
Många metoder som jag titta på har varit ganska generella eftersom de ska kunna 
användas för att uppfylla flera olika syften. TI-pyramiden är dock framtagen för 
att användas vid framställning av teknikinformation vilket gör att den innehåller 
beskrivningar på en mer detaljerad nivå.  

Målgruppsanalys 
Jag inledde mitt arbete med att göra en målgruppsanalys. Enligt Zetterlund (1997, 
s. 63) går det inte att ta fram bra teknikinformation om man inte har börjat med att 
göra en ordentlig målgruppsanalys.   

Sju lastbilsförare i olika åldrar deltog i målgruppsanalysen. Två av 
testpersonerna var under 30 år och hade kört lastbil i mindre än fem år. De övriga 
fem testpersonerna var mellan 40 och 65 år och hade kört lastbil mellan 20 och 30 
år. Jag valde medvetet ut testpersonerna så att jag fick en spridning i ålder och 
erfarenhet.  

Som ett första steg i målgruppsanalysen bör man, enligt Ottersten och 
Berndtsson (2002, s. 65-66), dela in användarna i olika grupper utifrån de syften 
som de har med att använda produkten och de förväntningar de har på produkten. 
De föreslår också att man gör en prioritering mellan grupperna. Jag valde att dela 
upp målgruppen utifrån hur de använder lastbilen och hur långa sträckor de kör. 
På det sättet fick jag fram tre olika undergrupper: 

• Förare som kör korta sträckor (de som kör max 30 minuter innan de lastar 
på eller lastar av gods). 

• Förare som kör långa sträckor (de som kör flera timmar i sträck innan de 
lastar på eller lastar av gods). 

• Brandmän som kör korta snabba sträckor i samband med uttryckning. 

Jag väntade med att göra en prioritering mellan grupperna eftersom jag innan 
intervjun tyckte att jag hade för dåliga kunskaper om målgruppen. 

Jag intervjuade två förare ur varje undergrupp, samt en extra förare ur 
undergruppen: Förare som kör långa sträckor. Jag valde att ta med en extra 
testperson från den undergruppen då en av testpersonerna inte hade tid att delta 
under hela målgruppsanalysen. Enligt Ottersten och Berndtsson (2002 s. 67) 
räcker det med att intervjua två personerna ur varje grupp när man gör en 
målgruppsanalys. 
 Jag gjorde min målgruppsanalys i form av en kombinerad intervju och 
observation. Intervjun bestod av frågor om lastbilsförarnas bakgrund, deras 
arbetssituation samt deras tidigare erfarenheter av förarhandboken (se Bilaga 1). 
Observationen bestod i ett användningstest på en förarhandbok från 2006. 
Ottersten och Berndtsson (2002, s. 64-65) påpekar att man kan testa körbara delar 
av produkten i samband med målgruppsanalysen. Syftet är att samla information 
om hur målgruppen använder produkten, vilka kunskaper och värderingar 
målgruppen har och vilken användningskvalitet produkten har.  
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Strukturering, faktainsamling och sortering 
Efter målgruppsanalysen gick jag vidare till faktainsamling och sortering. Jag 
valde att göra det momentet före struktureringen eftersom jag kände att jag 
behövde skaffa mig en överblick över materialet innan jag strukturerade det. 

Faktainsamlingen blev inte så omfattande eftersom jag redan hade ett skriftligt 
material att utgå från. För att jag skulle kunna ta fram så effektiva instruktioner 
som möjligt använde jag bara de tidigare radioinstruktionerna till att lära mig 
använda radion. Jag skrev sedan egna instruktioner utifrån hur jag gjorde när jag 
använde radion. När jag var färdig med faktainsamlingen gjorde jag en struktur 
för materialet. 

Manus, bilder, layout och typografi 
TI-pyramiden beskriver manus, bilder, layout och typografi som separata steg. Jag 
valde dock att arbeta parallellt med dessa eftersom det kändes mer naturligt för 
mig än att ta en sak i taget. Jag tog först fram ett utkast som omfattade ungefär en 
tredjedel av mitt textavsnitt. Till utkastet gjorde jag egna bilder. Jag tog fram fyra 
olika varianter på layout där bilder och text var desamma. 
 De olika layoutförslagen diskuterade jag med de skribenter som jobbar med 
förarhandboken och vi valde tillsammans ut två förslag att testa på målgruppen. 
Det ena förslaget bestod av bilder och text utan några grafiska inslag, medan det 
andra förslaget hade grå ovaler runt instruktionerna (se Bilaga 2).  

Användningstest 1 
Jag testade förslagen genom att göra ett användningstest. Användningstest går ut 
på att låta testpersoner utföra verklighetstrogna uppgifter i syfte att upptäcka 
problem som kan uppstå när produkten används (Ottersten och Berndtsson, 2002, 
s. 98). Enligt Ottersten och Berndtsson (2002, s. 98) bör man göra testet i en miljö 
som är så lik den miljö där produkten ska användas som möjligt. Jag genomförde 
testet i en av Scanias lastbilar. Testpersonerna fick ett antal uppgifter som de 
skulle lösa med hjälp av mitt textavsitt. Uppgifterna gick ut på att testpersonerna 
skulle göra vissa justeringar på radion. Jag uppmanade testpersonerna att läsa 
instruktionerna högt och försöka tala om hur de tänkte. Till användningstestet tog 
jag fram ett manus som stöd för mig själv (se Bilaga 3). Jag följde dock inte 
manuset särskilt strikt utan anpassade uppgifterna efter behov. 

Huvudtanken med användningstestet var att undersöka om det uppstod några 
problem när testpersonerna skulle följa instruktionerna som jag tagit fram. Jag 
ville också prova om målgruppen föredrog ett av layoutförslagen framför det 
andra och om instruktionerna var olika effektiva beroende på vilken layout de 
hade. Tyvärr lyckads jag bara rekrytera en lastbilsförare till användningstestet och 
jag bad därför även tre Scaniaanställda att delta. Krug (2006, s. 135-139) skriver 
att det inte är ett krav att testpersonerna kommer från målgruppen. Han menar att 
det är bättre att testa vilka personer som helst än att lägga för mycket tid på att få 
tag i testpersoner som speglar den verkliga målgruppen. Han påpekar också att det 
är lagom att testa tre till fyra personer per testomgång. Att testa några få personer i 
flera omgångar är också bättre än att testa många personer i en och samma 
testomgång. Krug poängterar att tre personer vanligen brukar hitta de största 



 12

problemen. När dessa sedan har åtgärdats är det lättare för personerna i nästa 
testomgång att hitta andra problem. 

Utvärderingen av instruktionerna fungerade bra och det framkom några saker 
som jag behövde ändra på (dessa presenteras i resultatet). Jag kunde dock inte 
avgöra om något av layoutförslagen var bättre än det andra. Dels försvann lite av 
meningen med att testa vilket förslag som testpersonerna föredrog eftersom det 
bara var en lastbilsförare med i testet, dels hade testpersonerna inte några 
bestämda åsikter om vilken layout de föredrog. Jag kunde inte upptäcka om det 
fanns några skillnader i hur testpersonerna utförde instruktionerna beroende vilket 
förslag de använde. Eftersom testet inte gav mig något svar på vilket förslag som 
jag skulle arbeta vidare med beslutade jag mig för att använda layouten utan 
grafiska inslag eftersom det blev minst antal sidor.  

Omarbetning av förslaget och användningstest 2 
Utifrån det som framkom under användningstestet arbetade jag om materialet i 
utkastet och använde det som utgångspunkt när jag tog fram resten av materialet. 
De slutgiltiga bilderna togs fram av en illustratör som arbetar med bilder till 
förarhandboken.  
 Innan jag gjorde bedömningen att materialet var färdigt gjorde jag ytterligare 
ett användningstest. I det andra användningstestet deltog fyra Scaniaanställda. Två 
av dem var teknikinformatörer medan de andra två hade helt andra arbetsuppgifter 
som inte hade med information att göra. Jag använde samma tillvägagångssätt 
som vid det tidigare användningstestet. Eftersom jag också tagit fram ett förslag 
på ett fliksystem utökade jag dock testet med en extra del för utvärdering av 
fliksystemet. Jag valde att testa de instruktioner som testpersonerna i det första 
testet haft problem med samt instruktioner som jag själv kände mig osäker på (se 
Bilaga 4). 

Konkurrentanalys, verifiering och små tester 
Under tiden som jag arbetat med mitt textavsnitt har jag tittat på andra manualer 
för att få inspiration. Jag har analyserat fyra förarhandböcker som Scanias 
konkurrenter gett ut. Jag har även gjort en analys av en radiomanual till en 
bilradio och granskat annat tryckt material från Scania. 
 Under arbetet har jag också gjort mindre tester på mitt textavsnitt. Dessa har 
gått till så att människor som funnits i min närhet, har fått ge sin syn på saken 
innan jag fattat vissa beslut. Jag gjorde till exempel ett sådant test innan jag 
bestämde vilket typsnitt jag skulle använda i brödtexten. 
 Min text har verifierats genom att skribenterna på  förarhandboken har gått 
igenom mitt material och kontrollerat språket. Innehållet har inte kontrollerats av 
någon person som utvecklat radion men eftersom mitt material bygger på ett 
tidigare publicerat material borde innehållet vara riktigt. 
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Resultat 

Målgruppsanalys 
Det har varit svårt att få tag i statistik som beskriver målgruppen. Scania gör egna 
studier men de är inte offentliga. Den uppgift som jag fått tillåtelse att publicera 
säger att lastbilsförarna i Europa har en medelålder på 40 år (Per Malmström, 
070830, telefonsamtal,). När det gäller de svenska lastbilsförarna får jag lita till 
resultatet av min målgruppsundersökning. Den levererar inte några säkra siffror, 
men ger en ganska detaljerad bild av hur gruppen lastbilsförare ser ut. Resultatet 
är inte vetenskapligt utan är en generalisering utifrån de lastbilsförare som jag 
träffat. 

Personfakta: En svensk lastbilsförare är vanligen en man på 40-55 år.  

Yrkeserfarenhet: Han har arbetat som lastbilsförare under lång tid, 20-30 år är inte 
ovanligt. 

Utbildning: Han har antingen börjat jobba direkt efter grundskolan eller så har han 
gått en gymnasieutbildning (eller motsvarande) med praktisk inriktning. 

Läsvanor: Han läser vanligen dagstidningen varje dag, samt någon kvällstidning 
några gånger i veckan. Han läser även lastbilstidningar till exempel Trailer (som 
kommer ut en gång i månaden). Ett fåtal förare läser böcker. 

Intressen: Han har vanligen ett motorintresse av något slag, antingen inriktat på 
lastbilar eller på motorer i allmänhet. Ofta sysslar han med lastbilar eller motorer 
även när han är ledig. 

Kulturella skillnader: För de lastbilsförare som arbetar på en fast arbetsplats  
verkar gemenskapen vara mycket viktig och det är mycket jargong mellan förarna. 
De som kör långa sträckor söker också gärna social kontakt - de sitter till exempel 
inte i bilen och äter utan stannar på vägkrogar. 

Värderingar: De flesta lastbilsförare anser att Scanias lastbilar är pålitliga och bra. 
En del föredrar att köra Scanias lastbilar framför andra, medan några framhåller 
att lastbilar av olika fabrikat är bra på olika saker. 

Mål: Lastbilsförarna läser i huvudsak i förarhandboken när de behöver lösa ett 
problem. De ska göra något som de inte kan eller så vill de ta reda på någonting 
till exempel vad en symbol betyder eller var olika reglage och knappar sitter. 
Ibland läser de i förarhandboken för att lära sig mer om nya funktioner eller för att 
läsa om lastbilen i allmänhet. 
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Förväntningar: Lastbilsförarna förväntar sig att förarhandboken ska innehålla 
svar på frågor om hur de ska använda lastbilen, samt hur de ska lösa enklare 
problem (som att byta en glödlampa/säkring). 

Miljö: Lastbilsförarna använder förarhandboken när de sitter i lastbilen. Beroende 
på situation så kan det finnas gott om tid eller vara ganska stressigt. Det är i första 
hand när förarna ska lösa ett problem som det kan vara stressigt. 

Användningsfrekvens: Lastbilsförarna använder förarhandboken mellan en gång 
per halvår upp till en gång vart tredje år. 

Erfarenheter av Scanias förarinformation 
Fem av de sju lastbilsförare som deltog i målgruppsanalysen hade använt 
förarhandboken tidigare. Fyra personer sa att de använde förarhandboken 
regelbundet. En person hade vid ett tillfälle använt en äldre variant av 
förarhandboken, men gett upp eftersom han inte hittade i den.  

Behovet av information visade sig vara detsamma oavsett hur förarna använde 
lastbilen och hur långt de körde. Att göra som jag tänkt och dela upp målgruppen i 
undergrupper utifrån hur de kör var därför inte meningsfullt. Ingen av 
brandmännen som deltog i observationen/intervjun använde visserligen 
förarhandboken, men å andra sidan var det även en av de andra lastbilsförarna 
som inte heller gjorde det.  

De två förare som inte använde förarhandboken sa att det berodde på att de inte 
tycker sig behöva informationen som finns där. Om ett problem uppstår, som de 
inte själva kan lösa, vänder de sig hellre till kollegor eller ringer till en verkstad än 
använder förarhandboken. 

Intervjun innehöll också några frågor om radiomanualen. Det framkom då att 
endast två av sju testpersoner hade tittat i radiomanualen. Ingen av förarna hade 
den radio som jag arbetade med instruktioner till. De tillfällen när förarna hade 
tittat i radiomanualen var när de undrade över något speciellt. En testperson hade 
läst om hur MP3-spelaren på hans radio fungerade och en annan hade sökt 
upplysningar om trafikinformationen. De radiojusteringar som förarna sa att de 
oftast utförde var: 

• Slå på/av trafikinformationen. 

• Lyssna på cd-skiva. 

• Lyssna på en sparad radiokanal. 

• Ställa in bas och diskant. 

• Ställa in radiokanaler (automatiskt eller manuellt). 

• Ställa in volym. 



 15

Brister i förarhandboken 
Intervjufrågorna och användningstestet visade att förarna var ganska nöjda med 
förarhandboken. De tyckte allmänt att den var lätt att hitta i och de upplevde inte 
några större problem med att tolka informationen. Det framkom dock några 
brister. Många av dem rörde specifika detaljer, så för att kunna få en överblick 
slog jag samman dem till fem huvudområden. Dessa blev: 

• Struktur – påpekanden som gällde var textavsnitt var placerade i 
förarhandboken. 

• Varningar – påpekanden som gällde varningarnas utformning och 
placering i texten. 

• Bilder/symboler – önskemål som rörde utformningen av bilder eller 
symboler. 

• Benämningar – påpekanden om termer som förarna inte förstod. 

• Informationsinnehåll – önskemål om information som borde finnas med 
eller tas bort. 

(Detaljer om brister och fördelar finns i Bilaga 5.) 

En del brister rörde enskilda avsnitt i förarhandboken och har inte påverkat mitt 
arbete. De mer generella påpekanden som jag kunnat dra nytta av i mitt arbete 
ligger inom områdena Varningar, Bilder/symboler och Benämningar. Tre av 
testpersoner påpekade att de önskade fler bilder, dels för att tydliggöra vad de ska 
göra, dels för att informera om var saker finns placerade på/i lastbilen. Två 
testpersoner tyckte att det ibland blev för många varningar efter varandra och de 
påpekade att de därför inte läste dem. Tre testpersoner ställde sig frågande till 
termen radio eftersom de även använde annan radioutrustning i sina 
lastbilar/brandbilar. 

Grundtanken med mitt förslag 
Grundtanken med mitt förslag är att skapa ett textavsnitt där text och bild 
samspelar. Jag har valt att ge bilderna en mer central roll än vad de har i 
förarhandboken. Tanken är att bilderna i mina instruktioner ska visa föraren vad 
han ska göra - vanligen trycka på en knapp - och var på radion den knappen finns. 
Texten har sedan till uppgift att ge föraren instruktioner som inte går att visa med 
bilder. Mitt upplägg grundar sig på rekommendationer från bland annat Zetterlund 
(1997, s. 74) och Pettersson (2002, s.108) som menar att bilden bör vara den 
huvudsakliga informationsbäraren i instruktionsmaterial. Zetterlund (1997, s. 74) 
påpekar också att bilder vanligen underlättar överföringen av information. 
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I mitt förslag har bilden en central roll. 

 

 

Mitt upplägg skiljer sig från upplägget i förarhandboken. Där finns huvuddelen av 
instruktionerna i text. Bilder förkommer som stöd i instruktionerna när texten inte 
räcker till. Målgruppsanalysen visade att testpersonerna saknade information i 
form av bilder i förarhandboken. De påpekade att de finns för få bilder som visar 
vad det är de ska göra och att det ofta saknas bilder som visar var olika saker finns 
placerade på lastbilen. 

 

 

 
I förarhandboken är bilden ett komplement till texten. 
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Instruktioner som innehåller många bilder har också den fördelen att textmängden 
minskar. Robinson (2000, s. 5) påpekar att skribenten alltid bör hålla ner 
textmängden för att göra det lättare för läsaren att orientera sig i materialet. Hon 
menar att bilder kan vara ett sätt att göra detta. Zetterlund (1997, s. 74) framhåller 
i sin tur att kostnaderna för översättning minskar när information förmedlas via 
bilder och att risken för felaktiga översättningar minskar.  

Layout  
Instruktionstexterna i Scanias förarhandbok är utformade på olika sätt i olika 
avsnitt. Instruktioner förekommer dels som löpande text, dels i punktlistor och 
dels i numrerade listor. För att förbättra förarhandboken borde Scania bestämma 
sig för att skriva instruktioner på ett sätt och hålla sig till det i hela 
förarhandboken. Pettersson (2007, s. 34) menar att det kan blir förvirrande för 
användaren om det finns inkonsekvens i ett material. Han påpekar att det gör det 
svårare för användaren att tolka texten. Det är därför viktigt att layout används 
konsekvent. 

Mitt förslag är att Scania ska dela upp instruktionerna i små steg och använda 
numrerade listor. Jag har därför i huvudsak använt den uppställningen i mitt 
textavsnitt. Ett flertal källor (exempelvis Wright, 1983, s. 13 och s.15, Åkerlund, 
1992, s. 85, Robinson, 2000, s. 42) rekommenderar att skribenten utformar 
instruktioner som numrerade steg. En studie som presteras av Wright (1983, s. 15) 
visar att instruktioner som delas upp i små steg och presenteras i den ordning som 
de ska utföras, är mer effektiva än instruktioner som är skrivna i långa meningar. 
Testpersonerna i studien skulle med hjälp av de olika instruktionerna utföra en 
aktivitet. Bland de testpersoner som fick instruktioner i långa meningar lyckades 
54 % utföra aktiviteten, medan 84 % av dem som fick stegvisa instruktioner 
klarade av aktiviteten.  

De instruktioner i mitt textmaterial som bara består av ett steg har jag markerat 
med en punkt istället för en siffra. Det samma gäller instruktionssteg som 
användaren inte måste följa, utan som innehåller upplysningar om något som 
användaren kan göra.  

 

 

 

Utdrag från mitt textavsnitt. Steget markeras med en punkt när instruktionen 
är ett förslag som användaren kan välja om han vill följa eller inte.  
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Typsnitt 
Typsnitten som används i förarhandboken fungerar bra. Målgruppsanalysen 
pekade inte på att förarna skulle ha några problem med dem och min första tanke 
var därför att behålla de typsnitt som fanns. Det visade sig dock att typsnitten inte 
var tillgängliga på Scania och jag blev därför tvungen att titta på andra alternativ.  

Typsnittet på brödtexten i förarhandboken heter Janson Text. Det är ett 
typsnitt med seriffer och det tillhör därför den familj av typsnitt som kallas 
antikvor. Antikvorna är de typsnitt som fungerar bäst som brödtext (Hellmark, 
2004, s. 26). De små ”fötterna” på bokstäverna förstärker intrycket av att 
bokstäverna står på en linje vilket gör det lättare för ögat att följa den horisontella 
läsriktningen (Lipton, 2007, s. 106). Till mitt textavsnitt valde jag att använda 
Times New Roman. Det är ett ofta använt typsnitt som tillhör familjen antikvor. 
Enligt Pettersson (2007, s. 23) är typsnitt som är vanliga, lättare att läsa än 
ovanliga typsnitt. Det beror på att läsarna har lättare att känna igen ordbilder hos 
typsnitt som de är vana att läsa (Frank, 2004 s. 209). 

Rubrikerna i förarhandboken är satta i olika varianter av Frutiger. I min text 
har jag bytt ut dem mot Arial. Båda är typsnitt utan seriffer och de tillhör därmed 
gruppen sanseriffer. Enligt Hellmark (2004, s. 26) är typsnitt utan seriffer bra att 
använda i rubriker och mellanrubriker. I varningsrutorna har jag använt Helvetica 
som också är en sanseriff. Tanken med att använda ett typsnitt som skiljer sig från 
brödtexten är att tydliggöra för läsaren att texterna har olika syfte. (I avsnittet 
Varningsrutornas utformning s. 22 beskriver jag mina tankar närmare.) 

Textstorlek och radavstånd 
Textstorleken på brödtexten är satt med 10,5 punkter. Det är samma textstorlek 
som i förarhandboken. Texten kan dock upplevas som mindre än i förarhandboken 
eftersom olika typsnitt kan se olika stora ut. Hellmark (2004,  
s. 27) rekommenderar en textstorlek på 10-12 punkter i löpande text.  
 Radavståndet i mitt textavsitt är mindre än det som Scania använder i 
förarhandboken. Jag har valt att minska det från 15 punkter till 13 punkter. Lipton 
(2007, s. 125) påpekar att ett alltför stort radavstånd kan göra att ögat dras mot 
bakgrunden istället för mot texten vilket ger texten ett splittrat intryck. 
 

 

 
Radavståndet i förarhandboken är större än rekommenderat. 

 

 

 
Radavståndet i mitt förslag följer rekommendationerna. 
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Flera källor rekommenderar att radavståndet är en till två punkter större än 
textstorleken (Pettersson, 2007 s. 28, Lipton, 2006 s. 125). I min text är 
radavståndet 2,5 punkter större än textstorleken. Jag har valt att använda ett större 
radavstånd än rekommenderat eftersom min text delvis är skriven med fet stil. 
Lipton (2007, s. 125) påpekar att man bör öka radavståndet med åtminstone en 
punkt när man använder fet stil, eftersom texten annars kan se allt för kompakt ut.  

Alla rubriker är satta i fet stil för att ge en tydlig kontrast mot brödtexten. Den 
lägsta rubriknivån är 12 punkter till skillnad från den lägsta rubriknivån i 
förarhandboken som är 8,5 punkter. Jag har valt en större storlek på texten för att 
öka kontrasten mellan brödtext och rubrik. Frank (2004, s. 216) skriver att 
kontrasten mellan rubrikerna och brödtexten bör vara så tydlig att det inte går att 
ta miste på var den ena börjar och den andra slutar.  

Eftersom jag ökat storleken på den lägsta rubriknivå har jag även ökat 
storleken på de andra rubrikerna. Rubriken på nivå två är satt med 14 punkter och 
kapitelrubriken är satt med 18 punkter.  

Radlängd 
Jag har valt att dela in sidorna i mitt textavsnitt i både enspalter och tvåspalter. 
Tvåspalterna använder jag till de numrerade instruktionerna för att bilderna ska 
kunna ligga i en spalt och texten i en annan. Den övriga texten är enspaltig. För att 
ta fram ett bra radavstånd var jag tvungen att ta hänsyn till antalet tecken i både 
den enspaltiga och den tvåspaltiga texten, så att alla rader fick en bra längd. 

I den text som ligger i enspalt har jag valt att använda samma radlängd som 
Scania använder i förarhandboken. Radlängden är mellan 60 och 65 tecken. Olika 
källor rekommenderar lite olika radlängder men om man väger samman dem 
hamnar det maximala antalet tecken någonstans mellan 50-70 tecken/rad (Lipton 
2007, s. 109, Frank. 2004, s. 213 och Hellmark, 2004, s. 31). 
 Radavståndet i de numrerade instruktionerna är ungefär 40 tecken/rad. Det 
radavståndet ligger nära gränsen för det minsta antalet tecken som 
rekommenderas. Enligt Hellmark (2004, s. 31) bör raderna inte vara kortare än  
35-45 tecken medan Frank (2004, s. 213) rekommenderar 35-40 tecken. Frank 
menar att läsaren annars kan uppleva texten som sönderhackad.  

Marginaler och ljusrum 
Jag har valt att göra marginalerna i min text något smalare än marginalerna i 
förarhandboken. Innermarginalen på min text är 1,8 cm och yttermarginalen är 2,2 
cm. I förarhandboken är båda dessa marginaler ca 2,5 cm. Jag har valt att minska 
marginalerna något för att få mer utrymme för text och bild. När det gäller 
innermarginalen var jag också tvungen att ta hänsyn till att en del av marginalen 
försvinner in i bindningen. Förarhandboken har en spiralbindning som upptar 
ungefär 1 cm av innermarginalen. 

Jag har även minskat den övre marginalen något. I mitt textavsnitt är den övre 
marginalen 2,9 cm medan förarhandbokens övre marginal är ca 3,6 cm. Den undre 
marginalen har jag ökat från 1,2 till 3 cm. Hellmark (2004 s. 97-98) skriver att den 
undre marginalen alltid bör vara störst eftersom det annars kan se ut som att texten 
ramlar ner från sidan. 
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Jag har valt att placera rubrikerna i min text lite annorlunda än vad de är 
placerade i förarhandboken. I förarhandboken är ljusrummet ovanför rubrikerna 
nästan lika stort som ljusrummet mellan rubriken och det underliggande stycket 
(det skiljer 2 mm). Det gör att rubriken hänger mittemellan två stycken. Jag har 
valt att minska ljusrummet mellan rubriken och det underliggande stycket samt 
öka ljusrummet ovanför rubriken. På det sättet vill jag tydliggöra för användaren 
vilka objekt som hör ihop. Lipton (2007, s.121-122) påpekar att ljusrummet 
ovanför rubriken alltid bör vara större än under rubriken eftersom människor 
förväntar sig att saker som är placerade nära varandra har ett samband.  

 

 

 
Rubrikerna i förarhandboken har nästan lika stort ljusrum under rubriken 
som ovanför. 

 

 

I mitt textavsnitt har jag ökat ljusrummet ovanför rubriken och minskat 
ljusrummet under rubriken. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Visuella skillnader i texten 
I min text har jag försökt underlätta för användaren att skilja mellan instruerande 
och förklarande text genom att låta den instruerande texten börja en bit in på 
sidan. Jag har även använt fet stil på de meningar som ger själva instruktionen och 
normal stil på den förklarande texten. Wright (1983, s. 13) rekommenderar 
skribenten att dela upp olika typer av information genom att visuellt skilja dem åt. 
Hon skriver att många användare läser manualer för att ta reda på hur de ska 
utföra någonting. Hon syftar här på att visuella skillnader kan underlätta för 
användarna att hitta den information som de letar efter.  
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I min text har jag skapat visuella skillnader mellan olika typer av text 
genom att blanda fet stil och normal stil. 

 

 

 

 

 

En annan fördel med att den instruerande texten börjar en bit in på sidan är att 
bilderna kan ligga bredvid texten. I Scanias förarhandbok ligger bilderna oftast 
ovanför texten vilket lämnar en outnyttjad yta bredvid bilderna. Att ha bilder och 
text bredvid varandra sparar mycket plats och Scania slipper problemet med att 
text och bild hamnar långt ifrån varandra. Idag kan texter och bilder som hör ihop 
hamna på olika sidor. Både Pettersson (2007, s. 32) och Lipton (2007, s 177) 
påpekar att bilden bör ligga så nära texten som den hör ihop med som möjligt. 
Pettersson (2007, s. 32) skriver dock att det kan vara en nackdel att lägga bilden 
inne i ett stycke eftersom det kan störa läsningen. Enligt min tolkning menar 
Pettersson att användaren avbryter läsningen för att titta på bilden. I 
instruktionstexter utgör det inte något problem eftersom texten är uppbyggd av 
korta stycken så att läsaren lätt kan hoppa in och ut ur texten.  

Jag har också valt att markera hänvisningarna i mitt textavsnitt genom att 
använda ett annat typsnitt på dem än på den övriga brödtexten. Titeln på avsnittet 
som jag hänvisar till är skrivet med Arial precis som rubrikerna. Genom att 
använda samma typsnitt som i rubrikerna vill jag skilja ut hänvisningen från 
brödtexten och samtidigt markera att den har ett samband med rubrikerna. När 
element liknar varandra till form, färg eller struktur upplever människor vanligen 
att de hör ihop (en av gestaltlag i Frank, 2004 s. 223).  

Färg 
En annan sak som skulle göra förarhandboken mer informativ och tydlig är färger. 
Idag trycks förarhandboken i svartvitt men genom att lägga till några få färger 
skulle man kunna åstadkomma en ganska stor förbättring. Tanken är inte att införa 
färg som dekoration utan som redskap för att förstärka de viktiga delarna i 
informationen. Johansson (2004, s. 79) påpekar att färger är effektiva att använda 
när man vill framhäva ett budskap. De skapar en omedelbar effekt på läsaren 
redan vi första anblicken (Pettersson, 2007, s. 43). Färger kan till exempel 
användas för att tydliggöra skillnader, visa på likheter, betona någonting och 
underlätta för läsaren att hitta saker (Lipton, 2007, s. 153). I mitt textförslag har 
jag därför valt att använda färgkoder för att signalera vad lastbilsföraren ska och 
inte ska göra. Varningsrutorna har fått en röd färg för att förtydliga att de 
innehåller information om vad föraren inte ska göra. Pilarna i bilderna har jag 
gjort gröna för att tydliggöra att de visar vad föraren ska göra. 

Jag har valt använt färger på samma sätt som de används i trafikljus. På det 
sättet är färgkodningen redan bekant för förarna vilket borde minska risken för att 
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koderna feltolkas. Problemet med färgkodning kan annars vara att människor 
upplever färger på olika sätt. Johansson (2004, s. 80) påpekar att människors sätt 
att tolka färger till stor del är beroende av kulturen som de lever i. I Scanias fall 
innebär det att de måste vara noggranna med vilka färger de väljer eftersom 
förarhandboken ges ut i många olika länder och de olika kulturernas tolkningar av 
färgkoder kan skifta.  

Ett annat problem relaterat till färger, särkilt rött och grönt, är att vissa 
människor är färgblinda eller har defekt färgseende. Enligt Pettersson (2007,  
s. 26-27) har ca 10 % av männen och 1 % av kvinnorna defekt färgseende. Det 
innebär att de har svårt att uppfatta skillnader mellan vissa färger. Den vanligaste 
defekten gör att man har svårt att skilja mellan rött och grönt och man uppfattar 
istället dessa färger som grå (Pettersson, 2007 s. 26-27). I mitt material har jag 
inte kombinerat rött och grönt med varandra så det innebär egentligen inget 
problem. Färgens förtydligande funktion försvinner visserligen men kontrasten 
mellan till exempel pilen och radion består inte bara av att de har olika färger utan 
objekten har också olika grad av mörkhet i sig. Det gör att bilderna fungerar så väl 
i svartvitt som i färg. 

Varningsrutornas utformning 
I förarhandboken förekommer tre olika varningstyper obs, varning och viktigt. Ett 
problem med dessa rutor är att de tar väldigt mycket plats eftersom varningsorden 
(exempelvis viktigt) och vissa fall även symboler, sticker upp ur rutorna (se bilaga 
6). För att minska ljusrummet ovanför varningsrutorna har jag tagit fram en ny 
design för varningarna (se Bilaga 6). Jag har valt att lägga varningsordet inne i 
rutan så att bara utropstecknet/symbolen sticka upp ovanför, på så sätt behöver 
ljusrummet ovanför varningsrutan inte vara lika stort. 

Jag har även valt att använda färg i varningsrutorna för varning och viktigt. 
Dessa två rutor innehåller den viktigaste informationen och färgen hjälper till att 
förstärka deras budskap genom att skilja ut dem från de i övrigt gråskaliga 
elementen på sidan. (I avsnittet Färg s. 21 beskriver jag mina tankegångar 
närmare.) För att skilja de olika typerna av varningsrutor från varandra har jag 
dock låtit obs-rutan vara grå. Budskapet i den rutan är inte lika viktigt som 
budskapet i varnings- och viktigt-rutorna. Varning och viktigt skiljer sig i sin tur 
från varandra genom att varningsrutan också innehåller en triangelsymbol. Frank 
(2004, s. 217) skriver att effekten av förstärkningar försvinner om de används 
ofta. Det är förmodligen det som är orsaken till att förarna inte läser 
varningsrutorna i förarhandboken när det förekom flera stycken på samma sida (se 
Brister i förarhandboken s. 15). Genom att utforma varningsrutorna lite olika vill 
jag tydliggöra för användaren vilken information som är viktigast för att öka 
chansen för att de läser informationen i varnings- och viktigt-rutorna. 

För att öka den visuella skillnaden mellan brödtexten och varningstexten 
ytterligare har jag använt Helvetica som typsnitt i varningarna. Helvetica är ett 
typsnitt utan seriffer och ger därför en tydlig kontrast mot brödtextens seriffer. 
Som jag tidigare nämnt uppfattar vi människor vanligen att saker som är lika 
varandra hör ihop (en gestalt lag i Pettersson, 2007, s. 45 och Frank, 2004,  
s. 223). När ett textavsnitt skiljer sig från den övriga texten upplever vi därför att 
de innehåller olika typer av information. 
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En annan fördel med att använda ett typsnitt utan seriffer i varningsrutorna är 
att de jämntjocka linjerna i bokstäverna ger en tydlig kontrast mot den färgade 
bakgrundsplattan. Visserligen har plattan en ganska ljus bakgrundsfärg men 
kontrasten mellan den ljust röda färgen (eller grå som i obs-rutorna) och de svarta 
bokstäverna blir ändå sämre än kontrasten mellan en vit bakgrund och svart text.  
Lipton (2007, s. 107) påpekar att skribeten bör välja ett typsnitt utan seriffer när 
läsförhållandena inte är optimala. Typsnitt med seriffer består ofta av både tunna 
och tjocka linjer vilket gör att bokstäverna då kan upplevas som klena. 

Varningsrutornas placering 
Varningsrutorna i förarhandboken verkar inte ha någon bestämd placering i 
förhållande till den övriga texten. Ibland kommer de först i ett avsnitt, ibland 
kommer de sist och ibland kommer de mitt i en lista. Genom att bestämma var 
varningsrutorna ska vara placerade i ett avsnitt skulle textens upplägg bli 
tydligare. Robinson (2000, s. 50) påpekar att varningar alltid bör komma innan 
stegen med instruktioner annars kan det vara för sent för användaren att följa 
varningen. Mitt förslag är därför att Scania bestämmer sig för att alltid lägga 
varningsrutorna precis innan det första instruktionssteget. Enligt min mening bör 
Scania undvika att lägga varningsrutor inne i en instruktionslista eftersom stegen 
splittras från varandra och användaren får svårare att överblicka hur många steg 
som ingår i instruktionen. 

Under målgruppsanalysen framkom att förarna ibland inte läser 
varningsrutorna när flera varningar kommer efter varandra (Se Varningsrutornas 
utformning s. 22 samt Brister i förarhandboken s. 15). Ett sätt att komma förbi det 
problemet är att ha som regel att skriva alla varningstexter av samma varningstyp 
i en ruta. 

Innehåll 
Jag har valt att plocka bort en del information som fanns med i den ursprungliga 
radiomanualen. Jag har bland annat strukit en förteckning över alla funktioner 
som bilradion har och en översikt över bilradions stiftkontakter. Scania uppmanar 
förarna att inte manipulera bilens elektriska utrustning på egen hand, så 
informationen om stiftkontakter bedömer jag som onödig.  

Jag har överhuvudtaget försökt vara kritisk till vilken information som jag tar 
med. Zetterlund (1997, s. 68) skriver att ett vanligt problem med 
teknikinformation är att den innehåller för mycket information. Han uppmanar 
skribenter att bara ta med information som användaren behöver för att kunna 
utföra uppgiften. Robinson (2000, s. 41) är inne på samma spår och råder 
skribenten att försöka sätta sig in i användarens situation för att lättare kunna 
avgöra vilken information som ska tas med. Hon uppmanar skribenten att ställa 
frågor till sig själv för att avgöra om informationen bör vara med eller inte.  
 
Frågorna kan till exempel vara: 

• Vad har jag för nytta av att veta det här? 

• Talar det här om för mig vad jag ska göra? 
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Termer 
Det finns gott om råd för hur en skribent bör utforma instruktionstexter. En sak 
som flera författare tar upp är att skribeten inte bör variera sitt ordförråd utan 
använda samma ord för samma sak. Zetterlund (1997, s. 70) tar till exempel upp 
det som en punkt i sina skrivråd, liksom Åkerlund (1992, s. 86) och Lipton (2007, 
s. 148). Zetterlund (1997, s. 70-71) påpekar att läsaren kan bli förvirrad när olika 
ord används för samma sak. Han menar att det också ökar risken att det blir fel vid 
översättningar eftersom översättarna förmodligen också använder olika ord och i 
slutänden kan betydelsen bli en annan.  

Skribenterna som skriver i förarhandboken använder i huvudsak samma ord för 
samma sak, åtminstone när det gäller termer för olika funktioner eller delar på 
lastbilen. Scania arbetar målinriktat med att underlätta en konsekvent användning 
av termer inom företaget. De finns till exempel en grupp med terminologer som är 
anställda för att ta fram termer för lastbilens olika delar och funktioner. Termerna 
finns samlade i ett lexikon och nya ord läggs till allt eftersom nya behov 
uppkommer.  

För att finna bra termer för mina funktioner har jag vänt mig till 
terminologerna. De flesta av bilradions funktioner har inga etablerade namn och 
jag ville hitta bra termer som beskriver vad funktionen gör. Min tanke är att det 
kan underlätta för förarna eftersom de troligen vet vad funktionen som de söker 
efter gör, även om de inte veta vad den heter. 

Målgruppsanalysen har också varit till hjälp för att ta fram vilka ord som bör 
användas. Det framkom till exempel att det inte var bra att kalla radio för radio 
eftersom det även kan finnas annan radioutrustning i lastbilarna. Jag har därför 
valt att kalla radion för bilradio. 

Innehållsförteckning och kapitelstruktur 
Förarhandbokens innehållsförteckning visar två rubriknivåer, kapitelrubriken samt 
första rubriknivån. Utifrån min tolkning av målgruppsanalysen verkar 
innehållsförteckningen motsvara målgruppens behov på ett bra sätt. Förarna 
använde nästan uteslutande innehållsförteckningen för att hitta i förarhandboken 
och de upplevde att det vara lätt att få tag i informationen de sökte. Wright (1983, 
s. 12) påpekar att användarna oftast läser manualen i syfte att hitta svar på en 
fråga. Skribenten bör därför designa manualen så att användarna snabbt kan hitta 
vad de söker. Scania verkar ha lyckats bra på den punkten och jag har därför i 
stort sett följt deras upplägg när jag tagit fram innehållsförteckningen till mitt 
textavsnitt. 

Jag har dock frångått deras standard när det gäller vilka avsnitt som utgör egna 
kapitel. Avsnitten som liknar radioinstruktionerna, till exempel instruktionerna för 
färdskrivare och fordonsdator (Interactor) ingår som delar i större kapitel. Jag har 
dock valt att göra ett eget kapitel av radioinstruktionerna. Robinson (2000, s. 74) 
påpekar att stegen i en innehållsförteckning inte bör vara mer än 10-20 sidor om 
innehållsförteckningen ska kunna vara till hjälp för användaren. Hon skriver 
vidare att när samma sidnummer förkommer två-tre gånger i 
innehållsförteckningen är det ett tecken på att den är för detaljerad.  

Radioinstruktionerna befinner sig någonstans i gränslandet mellan dessa 
rekommendationer. Avsnittet består av 22 sidor vilket talar för att det borde vara 
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ett eget kapitel. Om det utgör ett kapitel förekommer dock ungefär hälften av 
sidnumren två gånger i innehållsförteckningen vilket kan ses som att den är för 
detaljerad. Jag tycker dock att det är mer fördelaktigt att ha radioinstruktionerna 
som ett eget kapitel eftersom benämningarna på radiofunktionerna då syns i 
innehållsförteckningen och användarna kan då lättare hitta de funktioner som de 
söker. De övriga avsnitten, fordonsdatorn och färdskrivaren, innehåller 22, 
respektive 32 sidor och frågan är då om de också skulle ligga som egna kapitel. 
Nackdelen är dock att förarhandboken då utökas med ytterligare kapitel vilket kan 
vara ett problem då den redan idag innehåller ett stort antal kapitel. 

Fliksystem 
För att underlätta för förarna när de söker information har jag arbetat med ett 
fliksystem till förarhandboken. Scania har tidigare funderat på att ta fram ett 
fliksystem men tankarna har inte kommit längre än till idéstadiet.  
 I fliksystemet har jag utgått från de kapitelsymboler som redan finns i 
förarhandboken. De ligger idag i sidhuvudet tillsammans med kapitelrubriken för 
att föraren ska kunna se i vilket kapitel han befinner sig. I mitt förslag har jag 
flyttat symbolerna till papprets ytterkant och placerat dem på olika höjd i olika 
kapitel. Varje symbol ligger i en svart ruta. När användaren tittar på ytterkanten 
när manualen är i hopslagen, kan han se hur den svarta rutan skiftar läge utifrån i 
vilket kapitel den sitter. På det sättet ser användaren var varje nytt kapitel börjar. 

I innehållsförteckningen finns varje kapitelsymbol placerad tillsammans med 
namnet på kapitlet. Längst ut i kanten ligger också en översikt där användaren kan 
se på vilken nivå de olika symbolerna finns placerade (se Bilaga 7). Tanken är att 
användaren ska leta upp det kapitel som han vill läsa och sedan titta på vilken 
placering kapitlets symbol har och se var någonstans i bunten kapitlet börjar. 

Tyvärr har jag inte fått fliksystemet att fungera som jag tänkt. Mitt test visade 
att användarna hade svårt att förstå vad som var meningen med symbolöversikten 
i innehållsförteckningen. Det bästa skulle förmodligen vara att använda ett vanligt 
fliksystem med ”riktiga flikar”.  Det är dock inget alternativ eftersom kostnaden 
för förarhandboken då kommer att öka väsentligt. Frågan är om det är värt att 
arbeta vidare med fliksystem eftersom boken inte innehåller mer än 300-400 sidor 
och de tester som jag gjort visar att användarna hittar information relativt snabbt 
även utan fliksystem. 

Text 
Det finns ett flertal källor som beskriver hur skribenten bör skriva för att texten 
ska blir så tydlig som möjligt. Jag har dock i huvudsak tittat på skrivråd som är 
utformade speciellt för manualer. De flesta texterna i förarhandboken följer 
många av de rekommendationer som finns. Skillnaden mellan min text och texten 
i förarhandboken är därför inte så stor inom det här området. Inom Scania finns ett 
häfte med skrivregler (Scanias skrivregler utgåva 3, 2004) som all personal ska 
följa och där nämns många av de rekommendationer som mina källor  
tar upp. Det skulle därför räcka om Scania tittade igenom förarhandboken för att 
se till att all text är utformad efter dessa råd.  
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 Det finns dock några rekommendationer som jag följt som kan vara värda att 
nämna eftersom de inte förekommer i Scanias skrivregler (utgåva 3, 2004) och 
eftersom det är viktigt att skribenten följer dem när han/hon skriver manualer. 
Många av texterna i förarhandboken följer dock redan dessa regler.  
 Det ena rekommendationen som jag vill nämna är att varje instruktion bör stå i 
en egen mening Åkerlund (1992, s. 86). En annan rekommendation är att 
skribenten bör sätta ut subjekten i texten så att det framgår vem som gör något 
(Åkerlund, 1992 s. 86). Åkerlund ger det konkreta exemplet att om det är 
produkten som utför någonting så ska det stå att det är produkten. En annan sak är 
att skribenten bör undvika ord som är krångliga eller ovanliga eftersom det kan 
göra texten svår för läsaren att förstå (Åkerlund, 1992 s. 86). 

Det finns en större skillnad mellan min text och texten i förarhandboken. Jag 
har valt att använda knapparnas symboler i texten istället för ord för att hänvisa 
till en speciell knapp. Jag har till exempel skrivit: För att mata ut cd-skivan tryck 
på . I förarhandboken förekommer inte den här typen av symboler. Symbolerna 
sparar plats och underlättar även arbetet för skribenten eftersom han slipper 
formulera förklaringar som beskriver hur symbolen ser ut. Dessutom försvinner 
risken att användaren missuppfattar beskrivningen.  

Textens struktur 
Att skriva något övergripande om förarhandboken när det gäller textens struktur 
är svårt eftersom avsnitten är upplagda på olika sätt. Innehållet varierar mellan att 
vara beskrivningar av funktioner och rena instruktioner och därför går det nog inte 
att lägga upp alla avsnitt likadant. Robinson (2000, s. 53) skriver att det är vanligt 
att man kombinerar flera strukturer med varandra och det är precis vad Scania 
gjort i förarhandboken. Den struktur som förkommer allra mest är dock general to 
specific. Strukturen kännetecknas av att manualen först beskriver mer generella 
funktioner för att sedan gå in på mer specifika detaljer (Robinson, 2000, s. 49). 
 När jag lagt upp mitt textavsnitt har jag inte tittat så mycket på textstrukturen i 
förarhandboken. Jag har istället utformat avsnittet utifrån det jag tycker passar 
bäst. Jag har till stor del använt en kronologisk struktur. Manualen börjar därför 
med en beskrivning av hur användarna ska göra för att slå på radion. Robinson 
(2000, s. 50) skriver att den kronologiska strukturen kännetecknas av att 
materialet följer en naturlig ordning efter hur produkten fungerar. Hon förtydligar 
detta genom att skriva att användarna vanligen först vill läsa om hur de ska slå på 
produkten innan de får information om hur de ska använda produktens funktioner.  
 De funktioner som finns på radion kan användas i vilken ordning som helst. 
Jag har därför strukturerat dem efter hur ofta förarna använder dem. Under 
målgruppsanalysen fick förarna frågan om vilka funktioner de brukar använda på 
radion. Deras svar har sedan fått utgöra riktlinjen när jag strukturerat 
instruktionstexten. Funktioner som förarna använder ofta ligger därför i början av 
textavsnittet medan de som används mer sällan ligger i slutet. För att inte röra till 
det för användarna har jag valt att inte blanda radiofunktionerna med cd:ns 
funktioner. Jag har därför placerat cd-funktionerna sist i avsnittet trots att förarna 
uppgav att de ofta lyssnar på cd-skivor.  
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Meningarnas utformning 
Jag har försökt utforma radioinstruktionerna efter två riktlinjer. Den första 
riktlinjen är att huvudsatsen bör komma före bisatsen. Jag har till exempel skrivit 
Tryck på TA (huvudsats) för att byta mellan TA-LOCAL och TA-DIST (bisats). 
Wright (1983, s. 15) hänvisar i en artikel till Clark och Clarks forskning från 
1968. Den visar att meningar som börjar med en huvudsats följt av en bisats 
vanligen är lättare att förstå än meningar som har omvänd ordning. I min text 
finns endast ett fåtal instruktioner som börjar med bisatser. Jag har medvetet valt 
att utforma dessa meningar så, för att inte bryta mot min andra riktlinje.  
 Den andra riktlinjen går ut på att föraren alltid ska få information om vad en 
handling leder till, innan han får instruktioner om hur han ska göra. På det sättet 
behöver han inte läsa hela meningen innan han upptäcker att innehållet inte är 
intressant. Instruktionerna är därför uppbyggda på två olika sätt. Huvuddelen av 
instruktionerna har en rubrik som talar om vad instruktionerna i avsnittet syftar 
till. Dessa instruktioner börjar med ett verb som uppmanar användaren till en 
handling. Det står till exempel Tryck upprepade gånger på BAND för att växla 
mellan olika våglängder.   

Under kapitlen Använd bilradion samt Använd cd-spelaren finns instruktioner 
för olika aktiviteter samlade under samma rubrik. Varje aktivitet består bara av en 
eller två meningar. Eftersom rubriken inte talar om syftet med handlingen har 
dessa instruktioner fått en annan ordföljd. Det står till exempel Ställ in volymen 
genom att vrida på kombinationsknappen.  

Rubrikernas utformning 
Förarhandbokens rubriksystem är uppbyggt så att alla rubriker under 
kapitelrubriken består av namnet på den funktion eller lastbilsdel, som texten 
beskriver. Målgruppsanalysen visade att det systemet fungerar bra. Ingen av 
testpersonerna hade några större problem med att hitta rätt med hjälp av 
rubrikerna och det enda negativa som kom fram var att några av termerna som 
användes upplevdes som krångliga. En testperson påpekade till exempel att 
huvudteckenfönster lät lite för akademiskt och förstod inte riktigt vad det var. 
Zetterlund (1997, s. 71) skriver att rubrikernas roll i teknikinformation är extra 
viktig eftersom läsarna ofta använder tekniska manualer som uppslagsböcker. 

I mitt textavsnitt har jag använt samma rubriksystem som förarhandboken har. 
Två rubriker skiljer sig dock från de övriga: Använd bilradion samt Använd cd-
spelaren. Under dessa rubriker har jag samlat flera funktioner och jag har därför 
inte kunnat använda ett funktionsnamn.  

Bild 
Jag har valt att använda illustrationer i mitt material. De är gjorda av samma 
illustratör som gjort en del av illustrationerna i förarhandboken. Illustrationerna 
har vuxit fram genom diskussioner med illustratören. 

Förarhandbokens illustrationer har ganska olika utförande; Ibland visas bara 
det objekt som nämns i texten, exempelvis en knapp, utan omgivning och ibland 
finns omgivningen med. Vissa bilder har pilar som förtydligar vad användaren ska 
göra, vissa har händer, andra har gråfärgade delar som visar föraren vilken del 
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som avses. För att förbättra förarhandboken borde Scania bestämma sig för vilken 
stil bilderna ska ha och sedan använda den stilen i hela förarhandboken. Mitt 
förslag är då att använda bilder där delar av omgivningen finnas med så att 
användaren kan se var någonstans på lastbilen delen finns. Ett av önskemålen som 
framkom under målgruppsanalysen var just att förarna ville se var delen satt 
eftersom olika tillverkare sätter delar på olika ställen på lastbilen.  

I de illustrationer som finns med i mitt förslag var tanken bland annat att visa 
hur man kan förtydliga saker i bilden för att öka läsarnas förståelse. Jag har bland 
annat försökt hålla nere antalet detaljer i bilderna. Det viktiga med bilden är att 
den visar föraren vilken knapp han ska trycka på, inte att den är en exakt avbild av 
radion. Frohm (2004, s. 101) påpekar att illustrationer som har till uppgift att visa 
någonting inte bör innehålla fler detaljer än vad som är nödvändigt, eftersom det 
kan röra till det för läsaren. Istället bör man lyfta fram detaljer som är viktiga och 
lägga tonvikten på det pedagogiska i bilden. Frohm (2004, s. 101) skriver bland 
annat att man kan använda olika färger för att skilja delarna i bilden från varandra. 

När jag beställt bilderna till förarhandboken har jag försökt följa Frohms 
rekommendationer. Illustrationerna är därför gjorda så att den knapp eller de 
knappar som föraren ska trycka eller vrida på har kraftiga konturer i full svärta 
och ingen färg på själva knappen. De andra delarna av radion är grå och 
konturernas svärta har tonats ner eftersom de inte är det viktiga i bilden. De finns 
därför att föraren ska kunna orientera sig så han vet var på radion knapparna sitter. 
För att visa föraren vad det är han ska göra, om han ska trycka eller vrida på 
knapparna, har pilar också lagts in i bilderna. Pettersson (2007 s. 42) påpekar att 
just pilar i olika färger med fördel kan användas för att visa riktningar. Han 
skriver också att de kan användas för att dra läsarens uppmärksamhet mot viktiga 
delar i bilden. 

 

 

 

 

 

I mitt textförslag har jag 
kombinerat olika tekniker för 
att lyfta fram det viktiga i 
bilden.   

Användningstesternas betydelse för utformningen 
Testerna som jag genomfört på mitt material har i första hand hjälpt mig att 
upptäcka när jag använt formuleringar som varit otydliga eller när det saknats 
information. De har även bidragit till att jag kunnat plocka bort en del text. 

Överflödig information 
Ett exempel på text som jag har plockat bort är ett stycke som fanns under Justera 
bas och diskant. När föraren ska vrida på kombinationsknappen för att ändra 
nivån på basen, måste han släppa knappen när han kommer till 0-läget. Om han 
inte gör det slutar räkneverket att räkna när det kommer till 0, trots att det finns 
nivåer från 7 till –7. Det stycke som jag tog bort talade om för föraren att han 
skulle släppa knappen en kort stund och sedan fortsätta vrida för att komma åt de 
andra nivåerna.  
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Användarna gjorde dock automatiskt ett uppehåll när de vred på knappen utan 
att upptäcka att det fanns en spärr. De blev därför mer förvirrade än hjälpta av 
informationen. När jag hade plockat bort upplysningen om spärren och testade 
instruktionerna på nytt hade användarna inga problem med att följa instruktionen. 

Förtydligande bilder 
En annan förändring som jag gjorde efter första testet var att lägga till bilder under 
avsnitten Välj radiokanal utifrån programtyp och Trafikinformation. Dessa avsnitt 
beskriver hur det tillkommer beteckningar i displayen. Beteckningarna 
uppkommer inte på samma ställe som de andra beteckningarna och de är 
dessutom väldigt små. När jag testade avsnittet om Trafikinformation missade 
användarna beteckningen i displayen och därför beslutade jag att lägga till en bild 
som visar var i displayen beteckningen dyker upp. Under det andra testtillfället 
fungerade instruktionerna om trafikinformationen utan problem.  
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Slutsats/diskussion 

I resultatet presenterar jag möjliga förbättringar inom de områden som jag tar upp 
i huvudfrågeställningen, det vill säga layout, innehåll, text och bild. Det finns inte 
alltid en skarp gräns mellan dessa områden vilket visar sig i resultatet. Vissa 
förbättringsförslag passar in under flera avsitt och ibland finns samma förslag 
nämnt på mer än ett ställe. Det gör att texten ibland upprepar sig men det visar att 
layout, innehåll, text och bild är beroende av varandra. För att en manual ska vara 
effektiv måste flera av dessa områden samspela. Om det brister inom något 
område blir resultatet inte bra. Det hjälper till exempel inte att varningstexterna i 
förarhandboken är tydliga. Under målgruppsanalysen påpekade förarna att de i 
alla fall inte läster dem när det finns många varningar på samma sida. Deras 
beteende beror förmodligen på att förstärkningarna som används för att signalera 
att informationen är viktig används för ofta. Om förstärkningarna i 
förarhandboken istället används mer sparsamt kommer layoutens signaler att bli 
mer effektiva och den information som skribenten vill förtydliga kommer stå ut 
mer från den övriga informationen. Chansen att användarna förstår att 
informationen är viktig och därmed läser den ökar. 
 För att förbättra en manual måste skribenten därför titta på layout, innehåll, 
text och bild och rätta till de brister som han/hon hittar inom varje område samt i 
samspelet mellan dem. När dessa områden sänder ut ett tydligt budskap och dessa 
budskap samspelar fungerar manualen effektivt. 

Hur kan innehållet i manualen  
göras mer lättillgängligt för målgruppen? 
Den viktigaste åtgärden som Scania kan göra för att förbättra förarhandboken är 
att ta fram tydliga riktlinjer för hur bilder och texter ska utformas. Idag är de olika 
avsnitten utformade på olika sätt eftersom varje skribent har gjort sin egen 
bedömning av hur han/hon ska strukturera respektive avsnitt. En konsekvent 
utformning av hela förarhandboken skulle underlätta tolkningen av informationen 
och gynna förarna som då kan använda samma tolkningsmönster för allt material 
av samma typ. Om en lastbilsdel som beskrivs i texten alltid markeras på samma 
sätt i bilden kan föraren snabbare lokalisera det viktiga i bilden. På samma sätt 
kan föraren snabbare hitta en instruktion i en längre text om instruktionerna alltid 
skrivs i listor. 

Det textavsnitt som jag har tagit fram skulle Scania bland annat kunna använda 
som underlag när de tar fram sina riktlinjer för hur texter och bilder ska utformas i 
förarhandboken. Deras riktlinjer bör innehålla rekommendationer för hur olika 
typer av text ska utformas. Om instruerande och förklarande texter presenteras på 
olika sätt underlättar det för föraren eftersom han kan se vilken typ av text ett 
stycke består av. På samma sätt borde varningsrutorna utformas olika för att 
hjälpa föraren att skilja mellan information av olika viktighetsgrad. En annan 
rekommendation är att bilderna bör visa omgivningen runt den lastbilsdel som 
illustreras. Det underlättar för föraren när han ska orientera sig i bilden. 
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Hur kan manualen effektiviseras  
utan att informationen försämras? 
Den förbättring som skulle innebära den största förändringen när det gäller att 
minska antalet sidor i förarhandboken uppnås om man placerar bild och text 
bredvid varandra. Scania skulle då utnyttja utrymmet i förarhandboken bättre. 
Sambandet mellan text och bild skulle dessutom bli tydligare eftersom de inte kan 
hamna på olika sidor i förarhandboken. Det skulle dock innebära att Scania skulle 
få överge sin standard med tre bildstorlekar, kvartsbild, halvbild och helbild. 
Halvbilderna ger ett alltför smalt utrymme för texten för att det ska gå att få en bra 
radlängd. Storleken på mina bilder ligger någonstans mellan kvartsbild och 
halvbild och det kan vara ett alternativ. 

Problem 
Under mitt arbete har jag stött på ett problem som jag inte har lyckats lösa på ett 
tillfredsställande sätt. Jag har inte fått min idé om ett fliksystem i förarhandboken 
att fungera. Användarna hade svårt att förstå hur de skulle använda mitt 
fliksystem och bläddrade hellre som vanligt. Jag kom istället fram till att 
förarhandboken kanske inte behöver ha något fliksystem eftersom användarna 
hittar informationen relativt snabbt ändå. Ett förslag från min sida är dock att 
lägga kapitelsymbolerna tillsammans med kapitelrubriken i 
innehållsförteckningen för att visa sambandet mellan kapitelrubriken och 
symbolen på ett tydligare sätt.  

Metoddiskussion 
Under mitt examensarbete har jag märkt att det är svårt att med hjälp av 
användningstest komma fram till hur ett material ska förbättras. Mina 
användningstester visade tydligt när någonting i materialet inte fungerade men de 
gav mig sällan tydliga svar på hur jag skulle lösa specifika problem. Istället vände 
jag mig till litteraturen för att hitta lösningar eller förklaringar till varför ett visst 
avsnitt inte fungerade. 

Min rapport innehåller inga bevis för att de förändringar som jag föreslår 
verkligen förbättrar förarhandboken. Antalet deltagare i testen är få vilket gör att 
det inte går att dra några generella slutsatser utifrån resultatet. Varje deltagares 
svar ger ett stort utslag i resultatet och man kan därför inte utesluta att utfallet 
skulle bli annorlunda om andra personer deltagit i testen. För att klargöra om mina 
förslag verkligen innebär en förbättring av förarhandboken skulle det krävas en 
mer omfattande studie med fler testdeltagare. Jag skulle dessutom behöva 
använda samma tillvägagångssätt och samma frågor vid tester på mitt material 
som på ursprungsmaterialet så att resultaten kan jämföras med varandra. I det här 
fallet var ett sådant test svårt att genomföra eftersom den ursprungliga radiotexten 
inte hade samma layout och struktur som förarhandboken. 

Värdet av att använda mitt resultat i andra sammanhang är inte heller särskilt 
stort. Resultatet gäller för det här materialet (förarhandboken) och den här 
målgruppen (förare), i den här miljön (lastbilen) och så vidare. Det finns alltså en 
mängd villkor som måste uppfyllas för att resultatet ska vara giltigt. 
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Tanken med mina tester var dock inte att bevisa att mitt avsnitt var bättre än 
förarhandboken. Istället har testerna används som ett verktyg för att utvärdera hur 
bra instruktionerna fungerar och för att identifiera var det finns 
förbättringsmöjligheter. Antalet testdeltagare och utformningen av testen har 
anpassats så att de följer de rekommendationer som finns för den här typen av 
tester och resultatet bör därför vara tillförligt.  

Under det avslutande testet var det ingen av testpersonerna som misslyckades 
med att utföra någon av uppgifterna (även om testet ändå ledde till att jag gjorde 
några mindre förbättringar). Testpersonerna hade inte heller några problem att 
hitta i materialet. Resultatet av det sista testet tycker jag därför kan ses som en 
indikation på att mitt textavsnitt fungerar bra.  

De användningstester som jag gjort har bara innefattat en lastbilsförare. Övriga 
textpersoner har varit personal som är anställda på Scania. Dessa personer har en 
relativt blandad bakgrund och enligt min bedömning skiljer sig deras erfarenhet 
av att använda en bilradio inte nämnvärt från lastbilsförarnas. Enligt min 
bedömning finns det därför ingenting som tyder på att resultaten av mina 
användningstester skulle ha blivit annorlunda om jag enbart gjort tester på 
lastbilsförare.  
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Bilaga 1 
Ett förbättringsförslag till förarhandboken 
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Bilaga 1 - Manus till målgruppsanalys 
• Presentation av mig 

 
• Tanken – att höra vad ni tycker om förarhandboken – den finns för er 

 
• Jag är inte från Scania 

 
• Jag är inte så duktig på lastbilar 

 
• Försök att svara ärligt  

 
• Information om sekretess 

 

Personfrågor 
Hur länge har du kört lastbil? 
 
Hur långa sträckor kör du? 
 
Kör du bilar av olika fabrikat? 
 
Hur gammal är du? 
 
Vad har du för utbildning? 
 
Hur ser dina läsvanor ut? (Hur ofta läser du tidningar böcker? Vad läser du?) 
 
Ägnar du någon tid, utöver arbetstiden, till saker som har med lastbilar att göra? 
 

Arbetssituationen 
Vilka arbetsuppgifter utför du under en dag? Beskriv! 
 
Beskriv en bra arbetsdag? 
 
Beskriv en dålig arbetsdag? 
 
Om du ska köra en lastbil som du inte kört tidigare - hur får du då veta om den har några 
funktioner som är okända för dig? 
 
Hur får du reda på hur du ska göra för att använda dem?  
 

Ledfråga 
Har du någon gång tittat i förarhandboken?  
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JA (svar på ledfråga: Har du någon gång tittat i förarhandboken?)  

 
Användning av förarhandboken 
Vad är ditt intryck av förarhandboken?  
 
Hur ofta använder du förarhandboken?  
 
Berätta om hur situationen var när du senast använde förarhandboken?  
 

Innehållet i förarhandboken 
Saknade du information om det ämne som du läste om? Vad saknades?  
 
Har du varit med om att den information som du letade efter inte fanns med? Vid vilket 
tillfälle var det?  
 
Upplever du att du har nytta av förarhandboken? På vilket sätt? 
 
Har du upplevt att det förkommer ord som du inte förstår? Ge exempel?  
 
Finns det någonting som skulle få dig att använda förarhandboken oftare?  
 

Instruktioner till uppgiften 

• Läs högt medan du utför uppgiften 

• Tala om vad du tänker. 
 
Uppgifter  
Uppgift 1: Visa hur du skulle gå tillväga om du skulle ta reda på hur du ska tippa hytten. 
(Skötsel – hyttippning) 
 
Uppgift 2: Batteriet på din bil är dåligt och bilen startar inte. Du behöver därför ta hjälp av en 
annan bil för att starta. Visa mig hur du skulle slå i förarhandboken för att hitta information 
om hur du ska göra. (Nödåtgärder – starthjälp) 
 
Uppgift 3: Bilen startar inte när du vrider om nyckeln och den här symbolen blinkar gult. 
Visa mig hur du gör för att ta reda på vad det betyder. (Instrument och reglage – huvudteckenfönster 
– kontrollampor) 

 
 

Hur upplever du att det är att hitta i förarhandboken? Idag /i vanliga fall?  
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Nej (svar på ledfrågan: Har du någon gång tittat i förarhandboken?)  
 

Användning av förarhandboken 
Känner du till att det finns en förarhandbok? 
 
Varför har du inte använt förarhandboken?  
 
Har du någon idé om vad förarhandboken innehåller? 
 
 

Presentation av förarhandboken 

Fri bläddring med ev. kommentarer 

 

Instruktioner till uppgiften 

• Läs högt medan du utför uppgiften 

• Tala om vad du tänker. 
 
 
Uppgifter  
 
Uppgift 1: Visa hur du skulle gå tillväga om du skulle ta reda på hur du ska tippa hytten. 
(Skötsel – hyttippning) 
 
Uppgift 2: Batteriet på din bil är dåligt och bilen startar inte. Du behöver därför ta hjälp av en 
annan bil för att starta. Visa mig hur du skulle slå i förarhandboken för att hitta information 
om hur du ska göra. (Nödåtgärder – starthjälp) 
 
Uppgift 3: Bilen startar inte när du vrider om nyckeln och den här symbolen blinkar gult. 
Visa mig hur du gör för att ta reda på vad det betyder. (Instrument och reglage – huvudteckenfönster 
– kontrollampor) 

 
 
Hur tycker du att det var att hitta i förarhandboken? 
 
Finns det någon information i de avsnitt som du tittat i som du tycker borde finnas där men 
som inte finns? 
 
Vad är ditt intryck av förarhandboken?  
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Beteende när fel uppstår 
Vad gör du om en varningslampa som du inte vet vad den betyder börja lysa?  

 

Radiofrågor 

Har du använt instruktionsboken till radion någon gång? 
 
Hittade du det du sökte?  
 
Vilka funktioner på radion använder du oftast? 
 
 

Attityder till Scania 
Vilket lastbilsmärke kör du oftast?  
 
Vad tycker du om Scanias lastbilar? 
 
 
 

Tack så mycket för hjälpen! 
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Bilaga 2- Layoutförslag 

 
 

 



Bilaga 3 
Ett förbättringsförslag till förarhandboken 

1

Bilaga 3 - Manus till användningstest 1 

• Presentation av mig 
 

• Information om sekretess 
Svaren kommer inte gå att koppla ihop med dig som person. 
Det kommer inte att finnas några uppgifter på att du deltagit i testet. 
 

• Materialet är inte färdigt.  
Bilderna är olika. 
Det finns ingen innehållsförteckning. 
 
 

Instruktioner till uppgiften 

• Jag vill testa instruktionerna inte dig. 
  

• Läs högt medan du utför uppgiften. 
  

• Tala om vad du tänker. 
 

• Läs som du brukar göra – dvs. om du skulle hoppa över text vid en normal 
situation. Gör det nu också. 

 
 
Uppgifter radiomanualen 
Uppgift 1: Du har precis satt dig i lastbilen för att börja ditt arbetspass. Du vill lyssna på P3 
Låt instruktionerna hjälpa dig att utföra uppgiften. (Kommentar: några gånger fick 
testpersonen leta upp en annan kanal eftersom det ibland var svårt att få in kanalen). 
 
Uppgift 2: Du ångrar dig och vill lyssna på P4. Låt instruktionerna hjälpa dig att utföra 
uppgiften. 
 
Uppgift 3: Du vill lyssna på trafikinformation. Följ instruktionerna för att slå på funktionen. 
 
Uppgift 4: Du vill justera basen. Följ instruktionerna. 
 
 
 
Tack så mycket för hjälpen! 
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Bilaga 4 - Manus till användningstest 2 
Förberedelse - Sätt på reglering av bas. 
 

• Presentation av mig 

• Jag vill testa instruktionerna inte dig. 

• Tala om vad du tänker. 

• Information om sekretess. 

 
 
Förarhandbok – fliksystemet 
Uppgift 1: Leta fram sidan som handlar om tomgångsjustering. 

 
Uppgift 2: Leta fram sidan som handlar om stol- medium. 
 
 
Instruktioner till uppgiften 

• Försök att använda manualen som du skulle ha gjort i vanliga fall.  

• Läsa som du brukar gör – dvs. om du skulle hoppa över text vid en 

normal situation. Gör det nu också. 

• Läs högt medan du utför uppgiften 
 

Uppgifter radiomanualen 
Uppgift 1: Stäng av funktionen Basreglering 
 
Uppgift 2: Slå på trafikinformationen. 
 
Uppgift 3: Det finns ett avsnitt som heter Välj radiokanal utifrån programtyp – följ de 
instruktioner som finns där. 
 
Uppgift 4: Det finns en funktion på radion som gör att du kan lyssna igenom de 
radiokanaler som finns lagrade på sifferknapparna. Bilradion kommer då att spela upp 
några sekunder från varje radiokanal. Se om du kan använda funktionen. 
 
 
Tack så mycket för hjälpen! 
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Bilaga 5 - Utvärdering av förarhandboken 

Brister/problem 

Struktur 

• Vill att det ska vara tydligare utmärkt vad symbolerna finns (2 personer). 

• Hyttippning borde ligga under hytt och inredning (2 personer). 

• Vill ha förteckning över symboler i början eller slutet (1 person). 

• Ibland finns det man ska leta efter under en annan benämning än vad man tror 
(t.ex. säkringar ligger under elcentral) – det gör att det blir svårare att hitta  
(1 person). 

• När det står om extravärmare så finns bara knappen med, sedan kommer 
information om andra funktioner och sedan information om fjärrkontrollen till 
extravärmaren - allt om extra värmare borde stå på samma ställe (1 person). 

• Vill ha beskrivningar på hur kontrollerna går till på samma ställe som det står 
om vilka kontroller som ska göras (gäller avsnittet Kontroller före körning)  
(1 person). 

• Önskar sidhänvisningar till översiktsbilden under kombinationsinstrumentet så 
det går fortare att hitta (1 person). 

• Bra om symbolen för startspärren finns med även under startspärr och inte 
bara bland symbolerna (1 person). 

 

Varningar 

• För många varningar (under hyttippning) (2 personer).  

• Varningarna bör efter instruktionen (1 person). 

• Det borde finnas en varning under starthjälp – det kan hända olyckor om man 
gör fel (1 person). 

 

Bilder/symboler 

• Vill ha fler bilder med stegvisa instruktioner (3 personer). 

• Tycker att det är förvirrande att symbolen för kapitlet stöldskydd är samma 
som kontrollampan för fel på startspärren (1 person). 

• Skulle vilja ha färg i förteckningen över kontrollampor – det blir tydligare 
istället för att skriva vilken färg kontrollampan har (1 person). 

• De små plusen i bilden vid starthjälp är förvirrande (1 person). 
 

Benämningar 

• Benämningen radio kan syfta på annan radioutrustning (3 personer). 
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• För krångliga ord i innehållsförteckningen ex. kombinationsinstrument med 
två huvudteckenfönster (1 person). 

 

Informationsinnehåll 

• Mer fordonsspecifik information skulle vara bra (1 person). 

• Inte bra när det finns text på engelska - svårt att förstå (1 person). 

• Har varit med om att det saknats information om knappar (tror att det kan ha 
varit knappar som satts dit av påbyggarna) (1 person). 

• Det finns saker i boken som inte känns som det rör förare (exempelvis 
varningarna om påbyggnad i början av förarhandboken) (1 person). 

• Vill ha information om hur man ska skriva i färdskrivarbladen (finns olika 
uppgifter – alla säger olika (1 person). 

 

Vad är bra med förarhandboken? 
Bra när instruktionerna står i nummerlistor. 
Snabbguiden är bra. 
Lätt att hitta i. 

Hur använder förarna förarhandboken? 
• För att slå upp saker till exempel 
.   - hur nya funktioner fungerar  

- vad symboler betyder 
  - hur knappar används 
  - hur man byter glödlampa 
  -  när man ska göra något nytt med färdskrivaren, 
  - när man ska sätta på instrumentbelysningen. 
  - var säkringar sitter 
  - när man vill ha information om extravärmaren 
  - för att se vad som är vad i motorn 
• Man läser igenom vissa avsnitt för att lära sig mer om hur bilen fungerar. 
• Man titta på hur man ska sköta lastbilen  - vilka kontroller man ska göra före 

körning. 
 
Många använder bara innehållsförteckningen (6 personer). 
Ett fåtal använder index (den ena använde både index och innehållsförteckningen)  
(2 personer). 
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Bilaga 6 - Varningar 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varningsrutorna i förarhandboken. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitt förslag på varningsrutor. 
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Bilaga 7 - Fliksystem 
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Bilradio

Bilradio 
Scania AUS-211

Instruktioner för radioknapparna på ratten fi nns under avsnittet Ratt.

Använd bilradion
Om du slår på bilradion när lastbilens spänning är avstängd fungerar 
bilradion i 60 minuter.

  •  Slå på/stäng av bilradion genom   
   att trycka på kombinationsknappen.

 

  •  Ställ in volymen genom att vrida på   
  kombinationsknappen. Volymen på   
  trafi kinformationen ställer du in separat. Se
   avsnittet Trafi kinformation.

  • Växla mellan sparade radiokanaler genom  
   att trycka på någon av sifferknapparna.  
   Om du hör brus från högtalarna fi nns det ingen  
   radiokanal sparad på sifferknappen. Prova en  
   annan sifferknapp.

2

Använd radioknapparna på ratten om du 
behöver justera bilradion när du kör. Se också 
till att du har full kontroll på lastbilen. Att 
justera bilradion samtidigt som du kör ökar 
olycksrisken.

VIKTIGT!
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Radiodisplay

1. Radiokanalens frekvens

2. Stereosignal tas emot

3. Trafi kinformationen är påslagen

4. Radiokanalens namn

Spara radiokanaler automatiskt
När du väljer Spara radiokanaler automatiskt söker bilradion av det 
inställda frekvensbandet och sparar de sex radiokanaler som har starkast 
radiosignal. Radiokanalerna sparas under sifferknapparna.

Varje gång som bilradion gör en ny sökning försvinner de radiokanaler 
som du tidigare sparat.

   • Håll ner BAND tills displayen börjar   
  bläddra mellan olika siffror. När bilradion 
   sparat sex radiokanaler spelar den upp   
  radiokanalen som sparats på sifferknapp 1. 

Om displayen visar TP-SEEK måste du stänga av RDS:n. Se avsnittet 
RDS.

3

1

2 3 4



Bilradio

Sök och spara radiokanaler manuellt
När du sparar en radiokanal på en sifferknapp försvinner den radiokanal 
som varit sparad där tidigare.

 1. Tryck påeller. Bilradion söker upp en  
   radiokanal. Displayen visar RDS-information  
  eller radiokanalens frekvens.

  •  Tryck påellerigen för att söka upp   
  en annan radiokanal.

 2. Tryck ner den sifferknapp som du   
  vill spara radiokanalen på. Håll knappen  
   nertryckt tills ljudet kommer tillbaka.   
  Radiokanalen är nu sparad på sifferknappen.

Justera bas och diskant
 1. Tryck på BASS - TRE.

  • Tryck en gång för att ställa in basen.            
       Displayen visar BASS.
  • Tryck två gånger för att ställa in        
       diskanten. Displayen visar TREB.

 2. Vrid på kombinationsknappen för att öka  
  eller minska basen/diskanten. Du kan välja  
  nivåer mellan -7 och +7. 

   Efter en stund går bilradion tillbaka till  
  utgångsläget. Om du nu vrider på    
  kombinationsknappen ändrar du bilradions  
  volym.

4
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Trafi kinformation
När trafi kinformationen är påslagen bryts radiomottagning och 
uppspelning av cd automatiskt för trafi kinformation.  

 1. Tryck på RDS upprepade gånger tills   
  displayen visar RDS-ON (RDS:n påslagen).  
  Du måste slå på RDS:n för att funktionen   
  ska fungera. Mer information om RDS fi nns  
  under avsnittet RDS.

TA-L
AF

104.5
TP

 2. Tryck på TA för att slå på eller stänga av  
   trafi kinformationen. När trafi kinformationen   
  är påslagen visas TA-D eller TA-L till vänster i  
   displayen. Beteckningen varierar beroende   
  på bilradions inställningar. Se avnittet Ändra  
   inställningar för trafi kinformation. 
  Om den inställda radiokanalen kan ta 
  emot trafi kinformation visar displayen TP.

Om du byter till en radiostation som inte stödjer RDS kan bilradion inte  
ta emot trafi kinformation även om funktionen är påslagen. TP försvinner 
då från displayen.

Om displayen visar
• RDS-OFF är RDS:n inte påslagen. Du måste börja om från steg 1.
• TP-SEEK kan den inställda radiokanalen inte ta emot trafi kinformation.  
 Bilradion söker upp en annan radiokanal som sänder trafi kinformation.
• TP blinkande, är signalen för trafi kinformation för svag. Du måste  
 då söka upp en annan radiokanal. Se avsnittet Sök och spara   
 radiokanaler manuellt.

• NOT FOUND kan bilradion inte hitta någon radiokanal som sänder  
 trafi kinformation. 
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Ändra inställningar för trafi kinformation
När trafi kinformationen är påslagen talar displayen om vilken typ av  
trafi kinformation som sänds genom att visa TA-L (lokal trafi kinformation) 
eller TA-D (regional trafi kinformation). Du kan själv välja om bilradion 
ska ta emot lokal trafi kinformation eller regional trafi kinformation. 

 1. Tryck på RDS upprepade gånger tills   
   displayen visar RDS-ON (RDS:n påslagen).  
   Du måste slå på RDS:n för att kunna göra   
   inställningen. Mer information om RDS fi nns  
   under avsnittet RDS.

 2. Håll ner MENU tills displayen visar 
   TA-LOCAL eller TA-DIST.

  

 3. Tryck påellerför att växla mellan  
   TA-LOCAL och TA-DIST.
   • TA-LOCAL - lokal trafi kinformation.
   • TA-DIST - regional trafi kinformation.

Ändra volym på trafi kinformation
Volymen på trafi kinformationen ställer du in separat. Den påverkas inte 
av vilken volym du har på bilradion i övrigt. 

 1.  Håll ner TA tills displayen visar TA VOL .  
  Volymen på bilradion blir under några   
  sekunder lika hög som volymen på   
  trafi kinformationen.

forts.
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Ändra volym på trafi kinformation (forts.)

 2. Vrid på kombinationsknappen för att   
  ändra volymen på trafi kinformationen. Du  
  kan välja nivåer mellan 5 och 7.

   Efter en stund går bilradion tillbaka till  
  utgångsläget. Om du nu vrider på    
  kombinationsknappen ändrar du bilradions  
  övergripande volym. 

RDS
När RDS:n är påslagen kan bilradion ta emot RDS-information som en 
del radiokanaler sänder ut. När displayen visar namnet på radiokanalen 
eller textreklam kommer det via RDS. Vissa av bilradions funktioner 
kan du bara använda när RDS:n är påslagen. Det gäller:
• trafi kinformation
• tid och datum
• frekvensjustering
• röstanpassning
• programtyp.

 • Tryck på RDS för att växla mellan RDS-ON  
  och RDS-OFF.
  • RDS-ON - RDS påslagen.
  • RDS-OFF - RDS avstängd.
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Välj frekvensband
  •  Tryck upprepade gånger på BAND för att 

    växla mellan olika frekvensband. Du kan  
   välja mellan FM, LW, MW och KW. Om   
   du tidigare sparat radiokanaler automatiskt  
   fi nns det även alternativ som slutar på T   
   (exempelvis FMT). Under dessa alternativ  
   hittar du de radiokanaler som du sparat. 

Ställ in frekvensen manuellt
 1. Tryck upprepade gånger på MENU tills   

  displayen visar MAN.

 

 2. Tryck påellerför att bläddra fram till   
   frekvensen som du vill lyssna på.

 3. Släpp knappen när du har ställt in rätt   
  frekvens.

Justera ljudbalansen mellan högtalarna
 1. Tryck på BAL. Displayen visar BAL.

8
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Justera ljudbalansen mellan högtalarna (forts.)

 2. Vrid på kombinationsknappen för att   
   justera ljudbalansen mellan högtalarna. Du  
   kan välja nivåer från L7 till R7.
   • L7 - allt ljud kommer från den vänstra   
     högtalaren.  
   • R7 - allt ljud kommer från den högra   
    högtalaren.   
   • 0  -  lika mycket ljud kommer från båda   
     högtalarna.

   Efter en stund går bilradion tillbaka till   
  utgångsläget. Om du nu vrider på    
  kombinationsknappen ändrar du bilradions  
  volym.

Återgå till grundinställningar
När du väljer Återgå till grundinställningar återställer bilradion 
inställningarna för bas, diskant och ljudbalans till sina ursprungslägen.

  •  Håll ner BASS-TRE tills displayen visar 
  AUD-RST. Bas, diskant och ljusbalans har nu  
  återfått sina grundinställningar.

Automatisk volymreglering
När den automatiska volymregleringen är påslagen höjer bilradion 
volymen när motorljudet eller vägljudet ökar. Du kan ställa in hur 
mycket volymen ska öka.

9
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Automatisk volymreglering (forts.)

  1. Tryck på MENU upprepade gånger tills   
  displayen visar AVC-OFF eller AVC följt av  
  en siffra.
 

  2. Tryck  påellerupprepade gånger för 
  att ställa in hur mycket volymen ska öka.  
  Du kan välja nivåer från AVC-1 till AVC-7.
   • AVC-1 - volymen ökar lite.
   • AVC-7 - volymen ökar mycket. 
   • AVC-OFF - automatisk volymreglering   
   avstängd.

Automatisk basreglering
När den automatiska basregleringen är påslagen ökar bilradion basen vid 
låg volym för att ge bra balans mellan bas och diskant.

 1. Tryck på MENU upprepade gånger tills   
  displayen visar LD-AUTO eller 
  LD-OFF.

  

 2. Tryck påellerför att växla mellan 
  LD-AUTO och LD-OFF.
  • LD-AUTO - automatisk basreglering   
    påslagen.
  • LD-OFF - automatisk basreglering avstängd.
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Ljudkvalitetskontroll
När ljudkvalitetskontrollen är påslagen förhindrar den att ljudet från 
bilradion blir orent. Det går då inte att vrida upp volymen så högt att 
ljudet förvrängs.

 1. Håll ner MENU tills displayen visar 
   TA-DIST, TA-LOCAL eller CODE- - - -.

 2. Tryck på MENU upprepade gånger tills   
  bilradion visar CLIP-ON eller CLIP-OFF.

 3. Tryck påellerför att växla mellan   
  CLIP-ON och CLIP-OFF. 
  • CLIP-ON - ljudkvalitetskontroll påslagen.
  • CLIP-OFF - ljudkvalitetskontroll avstängd.

Röstanpassning
När röstanpassningen är påslagen anpassar bilradion ljudinställningarna 
så att röster framträder extra tydligt vid tal. När radiokanalen spelar 
musik använder bilradion sina vanliga ljudinställningar.

 1. Tryck på RDS upprepade gånger tills   
  displayen visar RDS-ON (RDS:n påslagen).  
  Du måste slå på RDS:n för att funktionen   
  ska fungera. Mer information om RDS fi nns  
  under avsnittet RDS.

 2. Håll ner MENU tills displayen visar 
  TA-DIST eller TA-LOKAL.

 3. Tryck på MENU upprepade gånger tills   
  displayen visar SP-ON eller SP-OFF.
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Röstanpassning (forts.)

 4. Tryck påeller för att växla mellan 
  SP-ON och SP-OFF. 
  • SP-ON - röstanpassning påslagen.
  • SP-OFF - röstanpassning avstängd.
   

Frekvensjustering
När frekvensjusteringen är påslagen håller bilradion kontakten med 
en radiokanal även när radiokanalen byter frekvens. Om signalen 
från radiokanalen försvagas söker bilradion automatiskt upp en annan 
frekvens där radiokanalen har bättre mottagning.

 1. Tryck på RDS upprepade gånger tills   
  displayen visar RDS-ON (RDS:n påslagen).  
  Du måste slå på RDS:n för att funktionen   
  ska fungera. Mer information om RDS fi nns  
  under avsnittet RDS. 

 2. Håll ner MENU tills displayen visar 
  TA-DIST eller TA-LOCAL.

 3. Tryck på MENU upprepade gånger tills   
  displayen visar AF-AUTO, AF-MAN eller 
  AF-OFF.

 4. Tryck påellerför att växla mellan 
  AF-AUTO, AF-MAN och AF-OFF.

  • AF-AUTO - bilradion söker automatiskt upp  
   en ny frekvens när signalen från   
   radiokanalen blir för svag.  
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Frekvensjustering (forts.)

  • AF-MAN - när ljudet från radiokanalen   
   försämras kan du trycka på den sifferknapp  
   som du lyssnar på. Bilradion söker då upp en  
   frekvens med starkare signal.
   • AF-OFF - frekvensjustering avstängd.

Om displayen visar NOT FOUND sänder inte radiokanalen från någon 
annan frekvens. Bilradion återgår då till den tidigare frekvensen.

Tid och datum
 1. Tryck på RDS upprepade gånger tills   

  displayen visar RDS-ON (RDS:n påslagen).  
  Du måste slå på RDS:n för att funktionen   
  ska fungera. Mer information om RDS fi nns  
  under avsnittet RDS. 

 2 . Tryck på MENU upprepade gånger tills  
   displayen visar RDS följt av tiden. 

 3. Tryck påellerför att se datum.

     Efter en stund går bilradion tillbaka till   
   utgångsläget.

Om du inte hittar tiden i displayen kan bilradio inte ta emot någon 
RDS-signal. Du måste börja om från steg 1.
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Kort genomlyssning av radiokanaler
När du väljer Kort genomlyssning av radiokanaler spelar bilradion 
automatiskt upp de radiokanaler som du kan välja att lyssna på. Sju 
sekunder från varje radiokanal spelas i följd. 

 1. Tryck på MENU upprepade gånger tills   
  displayen visar P-SCAN eller SCAN.
  • P-SCAN - bilradion spelar upp de   
   radiokanaler som fi nns lagrade på   
   sifferknapparna.
  • SCAN - bilradion spelar upp alla   
   radiokanaler på det inställda frekvensbandet.

 2. Tryck påellerför att starta    
  genomlyssningen.

 

 3. Tryck på MENU för att fortsätta lyssna på  
  den radiokanal som spelas. 

Välj radiokanal utifrån programtyp
En del radiokanaler skickar ut information om vilken typ av program 
som radiokanalen sänder. Dessa radiokanaler kan du söka upp med 
hjälp av programtypskoder. Exempel på programtyper kan vara NEWS 
(nyheter) eller POP (popmusik).

Bilradio
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Välj radiokanal utifrån programtyp (forts.)

 1. Tryck på RDS upprepade gånger tills   
  displayen visar RDS-ON (RDS:n påslagen).  
  Du måste slå på RDS:n för att funktionen   
  ska fungera. Mer information om RDS fi nns  
  under avsnittet RDS.

TP
AF

 2. Tryck på MENU upprepade gånger tills  
  displayen visar PTY.

 

 3. Vrid på kombinationsknappen för att välja  
   programtyp.

 4. Tryck påellerför att växla mellan   
  olika radiokanaler som sänder den 
  programtyp som du valt. Ljudet försvinner  
  och PTY blinkar i displayen medan bilradion  
  söker efter en radiokanal. Du kan byta mellan  
  olika radiokanaler så länge PTY blinkar.

Om displayen visar NOT FOUND fi nns det ingen radiokanal som sänder 
den programtyp som du valt. Bilradion återgår till radiokanalen som du 
senast lyssnade på.
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Stöldskydd
När stöldskyddet är påslaget låser sig bilradion om spänningen till 
bilradion bryts. Du måste då knappa in en säkerhetskod för att kunna slå 
på bilradion.

Säkerhetskoden lämnas ut av återförsäljaren när lastbilen hämtas ut. 
Stöldskyddet är då inte aktivt. 

Slå på eller stäng av stöldskyddet

 1. Håll ner MENU tills displayen visar 
    TA-DIST, TA-LOKAL eller CODE- - - -.

  2. Tryck upprepade gånger på MENU tills  
    displayen visar CODE- - - - . 

 3. Tryck på sifferknapp 1 upprepade gånger 
    tills displayen visar den första siffran i  
    säkerhetskoden.

  4. Tryck på sifferknapp 2 upprepade gånger 
    tills displayen visar den andra siffran i  
    säkerhetskoden.

  5. Fortsätt på samma sätt med att trycka   
    fram den tredje och fjärde siffran i   
    säkerhetskoden.  

16

forts.

Förvara alltid säkerhetskoden på en säker 
plats så att obehöriga inte kan komma åt den.

OBS!



Bilradio

Slå på eller stäng av stöldskyddet (forts.) 

  6. Tryck på sifferknapp 5 för att bekräfta  
    säkerhetskoden. Displayen visar CODE-ON  
    eller CODE-OFF.

 7. Tryckellerför att växla mellan 
    CODE-ON och CODE-OFF.
    • CODE-ON -  stöldskydd påslaget.
    • CODE-OFF - stöldskydd avstängt. 

Lås upp stöldskyddet
Om displayen visar CODE- - - -  när du slår på bilradion är bilradion 
låst. För att låsa upp bilradion måste du knappa in säkerhetskoden.

 

 1. Tryck på sifferknapp 1 upprepade gånger 
   tills displayen visar den första siffran i   
  säkerhetskoden.    

 2. Tryck på sifferknapp 2 upprepade gånger 
  tills displayen visar den andra siffran i   
  säkerhetskoden.
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Lås upp stöldskyddet (forts.) 

 3. Fortsätt på samma sätt med att trycka fram  
   den tredje och fjärde siffran i    
  säkerhetskoden.  

 4. Tryck på sifferknapp 5 för att bekräfta   
  koden.

Använd cd-spelaren
Cd-spelaren startar automatiskt när du sätter i en cd-skiva.

   •  För att lyssna på en cd-skiva    
   som redan sitter i bilradion tryck på CD.

  •  För att återgå till radio tryck på BAND.

  •  För att mata ut cd-skivan tryck på  .
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Använd cd-spelaren (forts.)

 •  För att lyssna från början av spåret tryck 
  på.

  •  Hoppa fram till nästa spår genom att   
   trycka.

  •  Bläddra mellan spåren genom att trycka  
   upprepade gånger påeller.

  •  Spola framåt eller bakåt i spåret genom att  
   hålla nereller.

Cd-display

1. Antal minuter som spåret spelats

2. Trafi kinformationen är påslagen

3. Cd-skiva spelas

4. Numret på spåret

19
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Kort genomlyssning av spår
När du väljer Kort genomlyssning av spår spelar bilradion upp en kort 
inledning till varje spår på cd-skivan.

 1. Tryck på MENU upprepade gånger tills   
  displayen visar CD-SCAN.

 2. Tryck påellerför att starta    
  genomlyssningen. Cd-spelaren spelar nu upp  
   inledningen på varje spår.

 3. Tryck på MENU för att fortsätta lyssna på  
   spåret.

Repetera spår
 1. Spela det spår du vill repetera.

 2. Tryck på MENU upprepade gånger tills   
  displayen visar RPT-OFF.
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Repetera spår (forts.)

 3. Tryck påellerför att växla mellan   
  RPT-TKR och RPT-OFF.
  • RPT-TKR - spåret repeteras.
  • RPT-OFF - repetitionen avstängd.

Ljudkomprimering
När ljudkomprimeringen är påslagen jämnar bilradion automatiskt ut 
ljudnivåerna på spåren. Bilradion ökar ljudnivån vid partier med lägre 
musik och minskar ljudnivåerna vid partier med högre musik.

 1. Tryck på MENU upprepade gånger tills   
   displayen visar COMP-OFF eller 
   COMP-ON.

 2. Tryck påellerför att växla mellan   
  COMP-ON och COMP-OFF.
  • COMP-ON - ljudkomprimering påslagen. 
  • COMP-OFF - ljudkomprimering avstängd.

Slumpmässig uppspelning av spår
 1. Tryck på MENU upprepade gånger tills   

  displayen visar RAND-ON eller 
  RAND-OFF.

 

Bilradio
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Slumpmässig uppspelning av spår (forts.)

 2. Tryck påellerför att växla mellan
  RAND-ON och RAND-OFF.
  • RAND-ON - slumpmässig uppspelning av  
   spår påslagen.

  • RAND-OFF - slumpmässig uppspelning av  
   spår avstängd.

Bilradio
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