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Abstract
Problem
Funktioner i tunga fordon går allt mer från att vara mekaniska till att styras med hjälp av elektroniska
signaler. För att förstå hur komponenter och system fungerar och ska repareras har mekanikerna
Verkstadshandboken till sin hjälp. Från tryckt media har Verkstadshandboken övergått till digital
publicering i visningsprodukten Scania Multi.
Scania Multi var inledningsvis ett program för reservdelsinformation och har en navigeringsstruktur som
är anpassad efter komponenternas placering på fordonet. Det är inte logiskt att hitta information om hur
system och komponenter fungerar och ska lagas när man följer en navigeringsstruktur som från början är
avsedd för reservdelar, det märks. Mekanikerna som använder Verkstadshandboken i Scania Multi har
klagat över att information för reparationer och funktionsbeskrivningar inte finns. Ofta visar det sig att
informationen faktiskt finns där men har varit svår att hitta.

Metod
Vilka risker och hinder finns det som påverkar om man vill eller orkar ta del av information? Olika
signaler från vår omgivning påverkar våra val och beteenden och avgör om ett budskap når fram eller
inte. Signalerna inverkar alltså på de val vi gör när vi ställs inför en ny situation.
För att budskapet ska nå ända fram måste signalen vara rätt, ren och stark. Inom området
informationsarkitektur pratar man om hur olika sorters design påverkar våra val och handlingar när vi
ska interagera med ett digitalt informationsmaterial. Här pratar man om grafisk, informations- och
interaktionsdesign. Jag har kopplat de olika typerna av design med de tre olika signalerna.
Utifrån resonemanget om att rätt, ren och stark signal kan jämställas med informationsarkitekturens
olika sorters design, gjorde jag en prototyp. Prototypens informationsdesign bygger på att jag har använt
och strukturerat informationen med hjälp av den del i ISO standarden STEP som kallas Product Life
Cycle Support. När jag sorterade informationen inom de olika avdelningarna använde jag mig av
Information Mapping metoden.
Prototypen har en fysisk och en funktionell vy som ska stödja mekanikernas behov när de använder
Verkstadshandboken. För att ta reda på hur signalerna i prototypen fungerade testade jag den på sju
yrkesverksamma mekaniker. Användningstestet byggde på två scenarion med tillhörande uppgifter där
syftet var att få återkoppling på prototypens design och hitta förbättringspunkter.

Slutsats
Användningstesterna fokuserade framförallt på prototypens informationsdesign men berörde även
prototypens grafiska design och gav vägledning om interaktionsdesignen var på rätt väg. Med hjälp av
användningstesterna kunde jag analysera resultatet för att se vad som borde förbättras.
Eftersom mekaniker inte har fått vara med och kravställa designen fick de interagera med en produkt
som inte var optimal för deras behov. Mekanikerna är vana vid strukturen i nuvarande
Verkstadshandboken i Scania Multi. Den nya strukturen tar hänsyn till fordonets funktionalitet på ett sätt
som inte presenteras i dagens system.
Det var fyra avsnitt där mekanikernas återkoppling på prototypens design var extra tydlig:
- Det var svårt att se knappar och klickbara länkar.
- Designen uppfattades som rörig.
- När man väl hade förstått informationsdesignen var det lätt att se att den skulle kunna vara till stor
hjälp vid exempelvis felsökning.
- Uppdelningen av informationen upplevdes positivt när man hade vant sig vid de olika vyerna.

Keywords
Usability, Information architecture, Prototyping, vehicle functionality, Digital Media.
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1 Bakgrund
1.1 Företaget Scania CV AB
Scania CV AB (Scania) är världens fjärde största tillverkare av tunga fordon och producerar lastbilar och
bussar samt Industri- och Marinmotorer. Scania har cirka 35 000 anställda fördelat på totalt fem
produktionsorter, 1 500 verkstäder och 1 000 återförsäljare. Scania säljer sina produkter till större delen
av världen utom USA.

1.2 Företagets produkter
Lastbilar har serieproducerats sedan början av 1900-talet. Den första 1-serielastbilen producerades i
början av 1980-talet. Därefter har både 2-, 3-, 4- fram till nuvarande 5:e generation, som kallas P-, G-, Rserie, introducerats. Det råder stor efterfrågan på fordon idag och många fordon från de tidigare
fordonsserierna har ”återupplivats” och rullar återigen på vägarna. Ett tungt fordon har oftast lång
livslängd och därför finns det många fordon som ska repareras och underhållas över tiden. I och med att
marknaden växer blir det också fler fordon som ska underhållas och repareras. Scania bygger i dagsläget
cirka 75 000 chassier per år. Chassierna kompletteras med påbyggnader och karosser till lastbilar och
bussar och som används för olika ändamål.
Sedan 1-serielastbilarnas introduktion byggs fordonen enligt ett väldefinierat modulsystem som varit
unikt för branschen. Enkelt menas att man genom att kombinera ett antal olika enheter (moduler), kan
man bygga ett stort antal varianter av fordon med så få komponenter som möjligt. Därmed minskar man
utvecklingskostnader, kapitalbindning i produktion och behöver inte ha ett onödigt stort reservdelslager.
Fordonens funktioner har de senaste åren blivit allt mer frikopplade från fordonens fysiska uppbyggnad.
Tidigare kunde en mekaniker lättare se hur komponenterna och systemen fungerade genom att se hur de
mekaniskt var relaterade till varandra. Nu går funktionerna i fordonen allt mer från att vara mekaniska
till att styras med hjälp av elektroniska signaler. Ett exempel är fordonets klimatsystem som från början
var helt mekaniskt med manuell hantering. Idag är klimatsystemet elektroniskt styrt. Funktioner som att
exempelvis ställa in önskad temperatur sköts automatiskt men man kan välja om man vill ha
luftkonditionering eller inte. Det är alltså samordningen mellan system, styrenheter och komponenter
som ger fordonen dess funktionalitet.

1.3 Stödja företagets produkter
Scanias eftermarknadsavdelning ansvarar för att ta hand om de fordon som finns ute i världen och som
behöver underhållas och repareras efter leverans. De har ansvar för all teknisk information som rör
eftermarknaden. Den tekniska informationen riktar sig till eftermarknadens olika målgrupper så som
kundmottagare, mekaniker, reservdelsmän, tillsynsmekaniker, garantiansvariga samt förare.
Den tekniska informationen används i olika syften och i olika situationer. Mekanikerna och
tillsynsmekaniker behöver snabbt få fram reparationsanvisningar, verktyg, specifikationer eller
funktionsbeskrivningar för att förstå hur komponenter och system fungerar och ska lagas.
Reservdelsmännen behöver veta vilka artiklar som ska tas fram från reservdelslagret och användas vid
reparationen. Kundmottagare måste kunna hjälpa kunden och ta fram arbetsordern till mekanikerna
samt debitera för de utgifter verkstaden har haft. Föraren läser om hur fordonet används i
förarhandboken som levereras med varje fordon.
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1.3.1 Chassiunik information
Mycket av den tekniska informationen som eftermarknaden ansvarar för märks numera upp för att bli
chassiunik information. Med det menas att man har möjlighet att sortera ut information om
komponenter, system och funktionalitet för ett specifikt fordon. All annan information som finns i
programmet sorteras bort. För att det ska fungera märker man all information med så kallad FPC-villkor
(Functional Product Characteristic). FPC-villkor är en form av kodning som används för att bestämma
hur fordonet ska se ut, det vill säga vilka komponenter som varje fordon ska bestå av vid produktion.
Dessa koder används sedan för att knyta informationen mot varje specifikt fordon.

1.3.2 Scanias konstruktionsstruktur
Mycket av informationen om konstruktionsförändringar för Scanias fordon finns i Scanias
konstruktionsstruktur (KS). KS är en databas som innehåller produktbeskrivningar med dess FPC-villkor.
KS används också för ärendehantering samt för informationsspridning inom företaget. I dagsläget finns
inte ändamålsenliga produktstrukturvyer i KS som stödjer hela företagets behov. KS är i första hand
anpassad för nyproduktion av lastbilar och bussar och stödjer exempelvis inte struktureringen av
Verkstadshandboken. Med en konstruktionsstruktur som är anpassad för hela företagets behov skulle det
vara mycket enklare att skapa och underhålla teknisk information.

1.4 Visningsprodukter
Eftermarknadsavdelningens tekniska information finns i olika visningsprodukter. En visningsprodukt är
ett program för presentation av den tekniska informationen. En av de största visningsprodukter som
utvecklas och förvaltas inom avdelningen heter Scania Multi.

1.4.1 Scania Multi
Scania Multi har funnit sedan år 1995 och var inledningsvis ett program för chassiinformation samt
Scanias Reservdelskatalog. Reservdelsinformationen har ända sedan Scania Multis införande varit
chassiunik.
Scania Multi har med åren utvecklats till ett ramverk som håller samman olika sorters teknisk
information. Scania Multi innehåller informationsprodukter som Reservdelkatalogen, Standardtider,
Verkstadshandboken samt Tillsyner.
- Reservdelkatalogen består av sprängskisser på komponenter med dess ingående artiklar.
Informationen används framför allt för att veta vilka komponenter och artiklar som ska beställas om
de behöver bytas ut.
- Standardtider är Scanias rekommendationer för hur lång tid det bör ta att reparera eller byta ut
trasiga komponenter. Det är också den tid som ersätts vid reklamationsärenden och garantier.
- Tillsyner innehåller checklistor för de olika underhålls- och serviceinsatser som fordonet bör
genomgå.
- Verkstadshandboken innehåller reparationsinstruktioner och funktionsbeskrivningar.

1.4.2 Scania Multis navigeringsstruktur
Scania Multis navigeringsstruktur kallas BTI-strukturen 1 . BTI-strukturen var från början en
reservdelsstruktur anpassad för reservdelskatalogen. Numera följer alla informationsprodukter i Scania
Multi samma BTI-struktur.

1 Namnet har ingenting med innehållet att göra utan har fått sitt namn från en tidigare avdelningsbeteckning som fanns i början på 1990-talet
när BTI-strukturen skapades.
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BTI-strukturens huvudgrupper
BTI- strukturen är indelad i huvudgrupper, från 0–22,
där varje huvudgrupp har ett namn. Exempelvis är
huvudgrupp 01 för Motor eller 10 för Bromsar, et cetera.
Se Figur 1.

BTI-strukturens undergrupper
Under varje huvudgrupp finns ett antal numrerade
undergrupper, exempelvis 10-25 Matarkrets som hör till
huvudgrupp 10 Bromsar. Se Figur 1. Innehållet i
undergrupperna skiljer sig mellan olika huvudgrupper.

1.5 Verkstadshandboken

Figur 1: Scania Multis huvudgrupper
samt undergruppen Bromsar.

Verkstadshandboken som är en del av Scania Multi innehåller fordonssystemens och komponenternas
reparationsinstruktioner och funktionsbeskrivningar. Verkstadshandboken skrivs på svenska och
översätts idag till 16 olika språk.
Teknikinformatörerna försöker göra informationen för Verkstadshandboken så allmängiltigt som möjligt
när man skapar den. Detta görs för att inte behöva hamna i en allt för invecklad uppdateringsfälla vid
produktförändringar.
Fram till 2003 fanns Verkstadshandboken endast i tryckt form. Då fick mekanikerna ett häfte där det var
relativt enkelt att skapa sig en överblick över informationen och hitta det man ville läsa om. Den tekniska
utvecklingen med fler och mer avancerade funktioner i fordonen, ställer nya krav på beskrivningarna och
instruktionerna i Verkstadshandboken. I och med att fordonen blivit mer komplicerade behöver
verkstadspersonalen få hjälp med att sortera ut informationen så att de bara behöver läsa information
som är relevant för det aktuella fordonet. Därmed kom krav på att Verkstadshandboken skulle presentera
chassiunik information. När Scanias senaste lastbilsprogram introducerades år 2003 togs ett beslut om
att Verkstadshandboken skulle övergå till att bli digital information i Scania Multi. Anledningen var att
programmet redan kunde hantera chassiunik information och därmed sortera ut informationsmängden.
BTI-strukturen som används för alla tidigare informationsprodukter i Scania Multi används också för
Verkstadshandboken. Det medför vissa problem, bland annat gällande navigeringsstrukturen. Det är
svårt att beskriva komponenter och system i en statisk struktur som bygger på var komponenterna och
systemen är placerade. Det är inte heller logiskt att hitta information om hur system och komponenter
fungerar och ska repareras när man följer en navigeringsstruktur som är skapad för reservdelar. I vissa
fall har Verkstadshandboken frångått BTI-strukturen och valt att placera en del komponenter på ett mer
logiskt sätt, ur ett funktions- eller reparationsperspektiv. Det innebär att innehållet i Scania Multi inte är
konsekvent strukturerat. Det har lett till att mekanikerna som använder Verkstadshandboken i Scania
Multi har klagat över att information för reparationer och funktionsbeskrivningar inte finns med. Ofta
har det visat sig att informationen finns där, men har varit svår att hitta.
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1.5.1 Verkstadshandbokens målgrupp
Verkstadshandbokens primära och största målgrupp är ca 15 000 mekaniker på 1500 verkstäder runt om
i världen. Mekanikerna är ofta specialiserade på antingen mekanik eller elektronik. Eftermarknadsavdelningen har större kunskap om den västeuropeiska mekanikerns arbetssituation, utbildningsnivån
och värderingar och så vidare än för mekanikerna i övriga världen. Verkstadshandbokens sekundära
målgrupp är annan teknisk personal så som exempelvis kundmottagare och reservdelsansvariga.

1.5.2 Verkstadshandbokens navigeringsstruktur
Man kan se Verkstadshandbokens innehåll som ett hierarkiskt träd.
När man väljer en komponent eller ett system från en undergrupp i
Verkstadshandboken kan man via en ”kontextmeny” välja mellan
funktions- och arbetsbeskrivning och därefter få en beskrivning om
komponenten eller systemet. Man kan också välja den delmängd av
informationen som man är intresserad av. Se Figur 2.
Om man väljer Funktionsbeskrivning får man information rörande
systemens eller komponenternas funktion, alltså hur just den här
komponenten eller systemet fungerar. Väljer man Arbetsbeskrivning
får man information om hur en komponent ska bytas samt annan
information som skulle kunna vara relevant när man lagar eller
byter ut en eller fler komponenter.

Beskrivningstyper
All information i Verkstadshandboken byggs upp med hjälp av
beskrivningstyper. Beskrivningstyper är en klassificering av
informationen. Man kan antingen välja att titta på en
beskrivningstyp i taget eller göra valet ”Alla beskrivningar”. Därmed
får man med all information under respektive funktions- eller
arbetsbeskrivning.

Figur 2: Navigeringstrukturen för
Verkstadshandboken i Scania Multi.

Funktionsbeskrivningens olika beskrivningstyper är:
Syfte – Beskriver kort den tekniska anledningen till att något finns.
Förklaring – En allmän kortfattad beskrivning av komponenten eller systemet.
Översikt – Bild på komponenten.
Placering – En bild som visar komponentens placering.
Funktion – En komplett funktionsbeskrivning för en komponent eller ett system.
Egenskaper – Teknisk data (tryck et cetera) kopplat till funktionsbeskrivning.
Arbetsbeskrivningens olika beskrivningstyper är:
Förklaring – En allmän kortfattad beskrivning av komponenten eller systemet.
Placering – En bild som visar komponentens placering.
Procedur – Beskriver de reparationsmetoder som finns framtagna för komponenten.
Specifikation –Tekniska data (värden et cetera) kopplat till reparations- och felsökningsmetoder.
Anslutning – Beskriver uppgiften för respektive kontaktstift på styrenheten.
Symbol – Elschemasymbol.
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1.5.3 Verkstadshandbokens användarfunktioner
Verkstadshandbokens användarfunktioner beskriver de funktioner som finns på ett fordon.
Användarfunktioner är definierade av Scania som ”en funktion hos fordonet som en användare, till
exempel en förare eller mekaniker, kan uppleva eller påverka”. Ett exempel på en användarfunktion är
Klimatsystemet som är elektroniskt styrt. Alla funktioner som till exempel att ställa in önskad temperatur
sköts automatiskt med hjälp av olika system och komponenter på fordonet.

Användarfunktionernas undergrupper och beskrivningstyper
I Verkstadshandboken i Scania Multis presenteras användarfunktionerna i BTI-strukturen under
huvudgrupp 22, Användarfunktioner. Under huvudgrupp 22, är användarfunktionerna indelade i 17 olika
kategorier, till exempel: Körbekvämlighet, Växellådsreglering och Bromsning.
När man öppnar en kategori visas ett antal användarfunktioner. När man väljer att läsa om en
användarfunktion kan man välja funktions- eller arbetsbeskrivning och får då information om
användarfunktionen, se Figur 3. Samma beskrivningstyper som används i Verkstadshandbokens
navigeringsstruktur används också för huvudgrupp 22.

Figur 3: Exempel på en användarfunktion från huvudgrupp 22, i undergruppen
22-20 Panikbromsförstärkning

Följden av användarfunktionernas struktur
Användarfunktionerna ligger i en egen huvudgrupp i BTI-strukturen och saknar koppling till de system
och komponenter som är med och skapar en funktion. Många mekaniker har inte uppmärksammat att
det tillkommit en ny huvudgrupp som innehåller användarfunktioner. Det är även svårt att få en
överblick över vilka komponenterna och systemen som är med och definierar användarfunktionen.
Enbart en beskrivning av en användarfunktion ger inte mekanikerna hela bilden.
Med en tydligare relation mellan användarfunktioner, komponenter och system skulle mekanikerna
lättare förstå funktionen. Det, tillsammans med de övriga felsökningsverktyg som finns för fordonen
skulle underlätta för mekanikerna vid felsökning av fordonen.
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2 Syfte
Scanias eftermarknadsavdelning har via olika kanaler tagit emot klagomål från verkstäder om att det är
svårt att hitta informationen i Scania Multis Verkstadshandbok. Jag såg att det fanns mycket att ändra på
när det gäller navigeringsstrukturen där.
Idén väcktes om att försöka skapa en alternativ navigeringsstruktur för Verkstadshandboken. Syftet med
det här arbetet är att ta fram ett förslag på hur Verkstadshandboken i Scania Multi skulle kunna bli mer
användbar avseende navigering och struktur med tanke på att fordonen framför allt behöver bättre stöd
för en mer funktionell navigeringsstruktur.

2.1 Problemformulering
I Scania Multi är det svårt att få en överblick över hur komponenter och system hänger ihop och skapar
funktioner på ett fordon. Eftersom verkstadsinformationen visas i en struktur som inte är skapad för
ändamålet blir det svårt att hitta exempelvis samband eller följa förlopp. Hur kan man stödja de
mänskliga kognitiva processerna genom att bygga en informationsdesign och skapa en grafisk design som
får mottagaren att vilja interagera med produkten? Hur skapar man en interaktionsdesign som är så
tydlig så att man förstår vad man gör?
Traditionellt är manualer envägskommunikativa. Med hjälp av ny teknik har man större möjlighet att
modularisera informationen så att mottagaren själv kan välja vilken information som är relevant i en
användningssituation. Hur kan man skapa en bra modell för navigering för att beskriva fordonets
funktioner när den fysiska placeringen av komponenter till stor del är frikopplad från funktionen? Hur
ska man göra en informationsdesign som stödjer användarens förståelse och ger användaren möjlighet
att ta till sig den del av informationen som behövs för stunden? Kort sagt: vad ska man försöka tänka på
och vilka fällor finns när man bygger en IT-produkt så att signalen till mottagaren blir rätt, ren och stark?

2.2 Avgränsningar
Det förslag på navigeringsstruktur som tas fram, gäller endast för Scanias Verkstadshandbok i Scania
Multi. Jag kommer inte att studera Scania Multi som ramverk med alla dess informationsprodukter.
Navigeringsmodellen ska fortfarande vara en del av Scania Multi. Jag kommer inte att undersöka
möjligheterna att ha Verkstadshandboken som ett eget fristående program. Jag kommer inte heller att
undersöka möjligheterna att visa Verkstadshandboken med hjälp av ny teknik, som exempelvis 3D och
virtuella visningsprogram.
Jag kommer att begränsa mig till en huvudgrupp i BTI-strukturen med några utvalda komponenter och
system när jag tar fram en alternativ navigeringsstruktur. Jag har valt huvudgrupp 10 (Bromsar) från
BTI-strukturen. Anledningen till att jag valt bromssystemet är för att det är väldigt komplext och därmed
en utmaning att ta sig an. Jag har dessutom en del tidigare erfarenhet av bromssystemet och har därmed
lättare att relatera till brister och fel inom den huvudgruppen än inom andra huvudgrupper.
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3 Teori
Förbannade skitsystem! Hur många gånger har du tänkt tanken eller högljutt uttalat orden? Vad är det
som får oss att rikta vår irritation mot vissa IT-produkter medan andra smidigt glider förbi vårt
medvetande utan att vi nämnvärt lägger märke till dem? Vad är det som gör att vi upplever vissa ITprodukter mer användbara än andra?
Användbarhet är en kvalitetsegenskap hos interaktiva produkter i användning. Det är inte en egenskap
hos själva produkten utan uppstår i samspelet mellan produkten och dess användare. (Ottersten et al.
2002:14). ISO 9241-11, Guidance on Usability, definierar en produkts användbarhet som: ”Den
utsträckning i vilken en specifik användare kan använda en produkt för att uppnå specifika mål, med
ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet användningssammanhang.”
För att kunna erbjuda målgruppen en användbar IT-produkt av hög kvalitet har jag preciserat fyra olika
kunskapsområden som jag anser är viktiga att tänka på när man designar en produkt. Man behöver förstå
de mänskliga kommunikationsprocesserna. Jag kommer därför att ägna ett kapitel om människans
kognitiva processer och hur vi uppfattar och hanterar informationen i vår omvärld, (se 3.1). Man måste
ha klart för sig vad man ska visa för information och hur den ska visas. Det gäller att skapa en logisk och
användbar informationsdesign, (se 0). För att veta om informationsdesignen fungerar bör man göra en
prototyp utifrån de krav som finns, (se 3.3). Genom prototypen får man återkoppling på designen under
utvecklingsstegen. För att veta om informationsdesignen fungerar för användarna är det bra att förstå
vikten av användningstester. Man måste känna till olika metoder för användningstester för att kunna
användningstesta prototypen på slutanvändare i de olika utvecklingsstegen, (se 3.4). Det är utifrån dessa
användningstester som man får designa om prototypen och användningstesta igen.

3.1 Kognitiva processer
En förutsättning för att skapa ändamålsenlig produktdesign är att ha förståelse för hur de mänskliga
kognitiva processerna fungerar.
Människor är olika. Våra hjärnor är uppbyggda på samma sätt men tidigare erfarenheter och referenser
och de strategier man använder sig av för att hantera omvärlden är unik för varje person (Andersson
1993:16). Kognition är de tankeprocesser som ständig pågår i våra dagliga aktiviteter, så kallade kognitiva
processer (Preece et al. 2002:74). Kognitiva processer avser ”vårt sätt att inhämta, bearbeta och använda
information om världen” (Lundh et al. 1992:7). Informationsprocessen är indelad i fyra olika processer:
perceptionsprocessen, minnesprocessen, tankeprocessen och språkliga processen. Perceptionsprocessen
handlar om de intryck vi får via våra sinnen, så som syn och hörsel. Minnesprocessen innebär att vi lär
oss nya saker eller återanvänder gamla kunskaper. Tankeprocessen pågår när vi exempelvis resonerar,
funderar och analyserar. Språkliga processen innebär att vi tar in verbal information och att vi
kommunicerar med andra (Lundh et al. 1992:7).
De data som hjärnan har registrerat bearbetas mentalt. Med
hjälp av minnet kan vi lagra våra erfarenheter och göra det
möjligt att lära oss nya saker (Pettersson 2008:480). Pettersson
menar att mottagaren använder många olika kognitiva processer
när meddelandet tas emot. Förmågan att vilja eller kunna ta
emot ett meddelande bygger på erfarenheter i förhållande till
ålder och kön samt kulturella, ekonomiska, historiska, politiska,
religiösa och sociala faktorer. Individers tidigare erfarenheter
gör att information uppfattas olika (Pettersson 2007:15). De
kognitiva processerna är lika för alla människor men olika
erfarenheter gör att vi inte relaterar till ett budskap på samma
sätt. Det är det som gör att den vänstra personen i figuren
uppfattar rektangeln som en ellips och den högra personen
uppfattar rektangeln som en parallellogram. Se Figur 4.
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Figur 4:

Kognitiva processer
Erfarenheter
Subjektiva upplevelser

3.1.1 Varför går inte budskapet fram?
Om informationen eller IT-produkten är uppbyggd och
anpassad för våra kognitiva processer och tidigare
erfarenheter vill vi fortsätta att ta del av information eller
interagera med en produkt.
Ulf-L Andersson 2 beskriver de framgångsfaktorer eller
snarare riskfällor som påverkar människors val och
beteenden och som avgör i fall ett budskap når fram eller
inte. Andersson talar om hur signaler påverkar våra
sinnesorgan och den inverkan det har på kort- och
långtidsminnet, kalkylator, filter, behov, energikälla och
bearbetning. Dessa faktorer inverkar sedan på de val vi
gör när vi ställs inför en ny situation (Andersson
1993:18-23). Se Figur 5.

Figur 5: Tolkning av Anderssons beskrivning
om hur människor bearbetar budskap.

Informationsarkitekten Jonas Söderström (2001) beskriver tre olika områden: grafisk design,
interaktionsdesign och informationsdesign för interaktiva produkter. Söderström menar att alla de tre
designområdena måste vara väl utformade när man publicerar information på digitala medier för att
människor ska vilja fortsätta interagera med produkten.
När man pratar om den grafiska designen menar
Söderström att grafisk design syftar till att få oss att se
och gilla det vi ser.” Informationsdesign handlar om hur
material ska organiseras, hur innehållet fördelas på olika
avdelningar, om avdelningarna ska vara många och
grunda eller några få och djupa. Vad avdelningarna ska
heta och hur de enskilda sidorna ska disponeras, så att
besökaren begriper var man har hamnat. Samt var på
sidan olika informationsblock ska placeras.
Interaktionsdesign handlar om att kunna följa ett flöde.
I vilken ordning de olika interaktionerna sker och vad
användaren får för respons på sin handling. InteraktionsFigur 6: Efter Söderströms modell om hur besökare
design handlar också om olika funktioner och vad som
påverkas av olika sorters design på en webbplats.
sker när man gör rätt eller fel i systemet (Söderström
2001). Se Figur 6.

3.1.2 Tolkning av två modeller
Både Söderström och Andersson talar om hinder när mottagaren ska ta till sig information. Finns det
likheter i deras resonemang? Anderssons beskriver svårigheterna i att få mottagaren att vilja ta del av ett
envägskommunikativt budskap. Söderströms modell beskriver en målmedveten handling där man från
början har intentionen att aktivt ta del av informationen. Jag anser att Anderssons, se Figur 5, och
Söderströms, se Figur 6, respektive modeller och resonemang kompletterar varandra när användaren
interagerar med en produkt. Min tolkning av resonemangen beskriver hur olika signaler och designer
tillsammans påverkar mottagaren. Genom rätt utformning av den interaktiva produktens design där man
tar hänsyn till signalernas påverkan på individen kan man få användaren att ta del av budskapet.
För att mottagaren ska vilja ta del av informationen måste signalen vara rätt, ren och stark. Rätt signal
innebär att rätt bedöma mottagarens bakgrund och presentera uppgifterna i rätt ordning. Ren signal
innebär att sålla ut det väsentliga i informationen. Stark signal innebär att så långt som möjligt säga rent
ut vad man vill ha sagt. Vid en stark signal behöver inte mottagaren tveka (Andersson 1993:18-23). Även
om Söderström inte pratar om rätt, ren och stark signal i sin modell är det sammanhanget i modellen
som beskriver om man väljer att interagera med produkten eller inte. En stark signal avgör om den
grafiska designen når fram. Vid ren signal är informationsdesignen väl utformad. Är signalen rätt är
interaktionsdesignen presenterad så att den passa målgruppen. Det är sambandet mellan modellens
grafiska design, informationsdesign och interaktionsdesign som avgör om signalen når fram.
2 Erfaren praktiker inom teknikinformation. Har även utbildat inom teknikinformation vid bland annat Karlstads Universitet och Mälardalens
högskola.
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3.2 Informationsdesign
Jag har valt att använda mig av Söderströms förklaring av informationsdesign när jag här använder
begreppet. Begreppet informationsdesign används exempelvis om ämnesgruppen informationsdesign
”med ett antal designämnen där syftet primärt är att mottagaren ska förstå hur någonting fungerar så att
de kan använda en produkt på ett säkert och ändamålsenligt sätt” (Pettersson 2008:317). Enligt
Söderströms mer praktiskt inriktade förklaring handlar informationsdesign om hur material ska
organiseras och fördelas på olika nivåer et cetera så att besökaren förstår var man är i strukturen.
Söderström använder ordet informationsdesign i sitt Venndiagram där de tre ämnena grafisk design,
informationsdesign och interaktionsdesign överlappar varandra. Söderströms användning av ordet
informationsdesign är mer begränsad än Petterssons.

3.2.1 Informationsstrukturer
Människans behov av att organisera och klassificera information ligger till grund för hur vi förstår,
upplever och förklarar hur vår omvärld hänger ihop eller vad som skiljer olika saker från varandra
(Rosenfeld et al. 1998:22). Informationen måste organiseras och etiketteras så att målgruppen lätt kan
hitta svaret på sina frågor. Att organisera information är en riktig utmaning. Man har i århundraden
kämpat med svårigheterna i att organisera informationen. Ofta kan text vara tvetydig, hur tolkas ett ord?
Olikheter i informationsinnehållet gör det svårt att införa bra struktur av innehållet (Rosenfeld et al.
1998:23).
Organisationsstrukturer har en abstrakt men väldigt viktig roll i en informationsstruktur. Rosenfeld et al.
(1998:36-46) pratar om tre olika modeller; hierarkisk-, hypertext- och databasmodell. Enligt min
tolkning är databasmodellen snarare en teknisk lösning. Jag kommer därför inte att gå närmare in på den
modellen.

Hierarkisk modell
Människan uppfattar hierarkiska modeller som enkla och bekanta. En bra grundläggande
informationsstruktur har en väldesignad hierarki. Alla informationsstrukturer bör ha en väldesignad
hierarki i grunden (Rosenfeld et al. 1998:37). Det finns några tumregler när man designar
informationshierarkier för ett digitalt informationsflöde.
1. Man bör vara medveten om att den ena hierarkiska kategorin oftast utesluter en annan. Man kan välja
att placera exempelvis ett ord (jordnöt) under flera kategorier ((grönsak) (böna)) men om man har allt
för många korsreferenser tappar hierarkin sitt värde.
2. Det är viktigt att man beaktar om informationshierarkin bör vara djup eller bred.
Med bred hierarki menas att man kan göra ett flertal val
på en nivå i hierarkin. Är hierarkin bred och grund ställs
användaren inför många val tidigt i menyn, se Figur 7.
Figur 7: Bred och grund hierarkisk modell.

Djup hierarki refererar till antalet nivåer i hierarkin. Om
hierarkin är smal och djup måste man klicka många
gånger för att nå den information man behöver komma
åt, se Figur 8.

Figur 8: Smal och djup hierarkisk modell.
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Med enbart en hierarkisk struktur blir det däremot ofta komplicerat att navigera mellan sidor av
information på en djupare nivå i strukturen (Rosenfeld et al. 1998:37-38). Man kan behöva komplettera
med en ickelinjär modell för att skapa kopplingar mellan stycken och områden inom hierarkin.

Hypertextmodell
Hypertext är en form av ickelinjär informationsarkitektur. Det finns två primära beståndsdelar i en
hypertext, dels textavsnitt eller textstycken som ska länkas och dels själva länkarna mellan avsnitt och
stycken. Dessa två beståndsdelar bildar ett hypermediasystem som kan binda samman text, data, bilder,
animationer och ljud.
Hypertextmodellen är en väldigt flexibel struktur som ger
informationsarkitekten stora möjligheter att länka ihop
informationen, se Figur 9. Till hypertextens stora fördel finns
möjlighet att användaren når information utifrån sina egna
erfarenheter, referenser och värderingar. Däremot finns det en
risk att hypertext får användaren att känna sig vilsen, förvirrad
och frustrerad.
Figur 9: Ickelinjär modell.

Hypertext är vanligtvis inte en bra primärstruktur men kan med fördel användas på hierarkiska
strukturer. Hypertexten är bra för att skapa befintliga kreativa kopplingar mellan stycken och områden i
hierarkin. Det är oftast bäst att först skapa en hierarkisk struktur och sedan identifiera var en hypertext
kan vara ett komplement till hierarkin (Rosenfeld et al. 1998:40).

Organisering av information
Enligt Rosenfeld et al. (1998:27-34) finns det olika sätt att organisera information på. De pratar om
entydiga eller mångtydiga organisationsstrukturer.
Entydiga organisationsstrukturer
De entydiga organisationsstrukturerna är relativt enkla att förstå hur de fungerar och följer en logisk
ordning.
Exempel på entydiga organisationsstrukturer är:
- Alfabetisk – så som uppslagsverk och lexikon.
- Kronologisk – så som historieböcker och TV-guider.
- Geografisk – så som kartor eller kartläggning inom politiska, sociala samt ekonomiska ämnen.
Mångtydiga (ambiguous) organisationsstrukturer
För designern är de mångtydiga organisationsstrukturerna ofta svåra att skapa och underhålla därför att
gränserna mellan kategorierna är otydliga. Användarna anser ofta däremot att dessa strukturer är mycket
mer användbara än de entydiga organisationsstrukturerna. Många gånger vet man inte exakt vad det är
för typ av information som man letar efter. I de mångtydiga organisationsstrukturerna har man större
möjlighet att binda samman informationsenheter utan att sätta exakta etiketter på informationen.
Mångtydiga organisationsstrukturer består av hierarkiska kategorier och underkategorier som refererar
till den typ av information som ska finnas i varje kategori.
Exempel på mångtydiga organisationsstrukturer är:
- Ämnesindelad – samlar den information som berör ett ämne i samma struktur.
- Uppgiftsorienterad – samlar den information för att göra någonting på samma ställe i strukturen.
- Målgruppsanpassad – delar upp informationen per målgrupp.
- Metafordriven informationen – passar temat för till exempel webbplatsen.
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3.3 Prototypning
Innan man gör en prototyp måste man förstå användarnas behov av och syftet med den produkt som de
ska använda. När man har klart för sig vad målgruppen vill ha kan prototyper vara ett bra hjälpmedel i
kommunikationen med användarna. Prototyper kan utformas på olika sätt med hjälp av olika verktyg,
från papper och penna till avancerade datorprogram. Prototypen kan användas igenom olika designfaser
och tjänar då olika syften i de olika faserna.

3.3.1 Produktkrav
Innan man börjar arbeta med en produkt och dess design måste man ha klart för sig vad produkten ska
uppnå och syftet med att ta fram produkten. Till grund ligger oftast krav från användare eller idégivare.
Ett krav kan beskrivas som uttalade och outtalade förväntningar på en produkts beteende, innehåll,
layout samt egenskaper. Kraven kan komma från beställare och idégivare och ligger till grund för arbetet
med en produkt och dess design. Oftast ställs inte alla krav innan utvecklingsarbetet börjar, utan nya krav
tillkommer under arbetets gång (Ottersten et al. 2002:55-57).
För att enklare kunna diskutera kraven och få återkoppling på resultatet är prototyper ett utmärkt
hjälpmedel. Som McCracken uttrycker det ”Prototypning är en teknik och inte ett specifikt verktyg”
(McCracken et al. 2004:125).

3.3.2 Prototypen
Innan en prototyp tas fram bör man ställa sig frågorna; varför tas prototypen fram och till vilket syfte.
Prototypen är en del i designprocessen när olika lösningsförslag växer fram. Med prototypens hjälp får
man bättre förståelse för produktkraven och nya problemområden skapas. Några viktiga områden där en
prototyp kan vara väl lämpad är till exempel för att generera krav och testa idéer, vara en gemensam
grund i ett projekt, användningstesta funktionalitet och förståelse eller vid demonstration och när man
vill sälja in en produkt. (Olsson et al. 2001:8).
Prototypen kan användas som ett verktyg i den tidiga utvecklingsfasen med syfte att man ska förstå det
kommande systemet. I den senare delen av utvecklingsfasen övergår prototypen från att vara just en
designmodell till att bli ett system (Olsson et al. 2001:7). För att veta om man är på rätt väg under
utvecklingen med en produktdesign, ska prototyper användas både tidigt och kontinuerligt. Prototyper
används för att visualisera och utvärdera idéer och designlösningar i samverkan med slutanvändarna och
där användarna kan interagera med den tänkta idén (Preece et al. 2002:241).
Det finns olika varianter av prototyper. Man brukar prata om lofi- och hifi-prototyper. ”Med lofiprototyper åsyftas pappersbaserade, enkla prototyper som ligger långt från det färdiga systemet emedan
hifi-prototyper oftast är datorbaserade och mer verklighetstrogna.” (Olsson et al. 2001:7). Lofi-prototyper
är vanliga att använda för att testa innehåll och arbetsflöde medan hifi-prototyper vanligtvis används för
att testa upplevelsen av systemet eller och den grafiska profilen. Olika val av prototyp görs beroende på
dess syfte (Olsson et al. 2001:7-8).
Två vanligt förekommande kompromisser som oftast ställs mot varandra är att välja mellan att få bredd
eller djup i prototypen (Preece et al. 2002:247).
En bra överblick av funktionaliteten men inte se så
många detaljer om varje funktion kallas bred eller
horisontell prototypning (Preece et al. 2002:247248). Se Figur 10.
Figur 10: Horisontell prototypning.

En djup eller vertikal prototypning har detaljerade
flöden för en liten del av funktionerna (Preece et al.
2002:247-248). Se Figur 11.
Figur 11: Vertikal prototypning.
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McCracken nämner ytterligare två varianter av prototypning: lokala- och globala prototyper.
Lokala prototyperna bygger på scenarion så att
användaren kan utföra en sammanhängande uppgift
(McCracken et al. 2004:126). Detta kan också kallas
en form av T-prototyp som ger möjlighet att visa både
bredd och djup (Olsson et al. 2001:8). Se Figur 12.
Figur 12: Lokal- eller T-prototypning.

En global prototyp beskriver (nästan) hela designens
slutliga omfattning (McCracken et al. 2004:126). Se
Figur 13.

3.3.3 IT-produktens design

Figur 13: Global prototypning.

För att kunna skapa en, för ändamålet, bra design för en IT-produkt måste man förstå de slutliga
användarna och deras behov. Det är viktigt att göra en målgruppsanalys och kartlägga målgruppen så att
produktens design blir användbar. Exempel på frågor som man bör ställa sig innan arbetet med designen
påbörjas är: målgruppens kunskap och erfarenhet, värderingar och kulturella skillnader. Vilka uppgifter
ska produkten stödja, hur frekvent kommer produkten att användas? I vilken miljö befinner sig
målgruppen när produkten används och vad ska målgruppen uppnå med att använda produkten
(Ottersten et al. 2002:62-67)?
Det finns två typer av produktdesign: nydesign och omdesign. Nydesign handlar om att ta fram en helt ny
produkt medan omdesign gör om en redan existerande produkt. Väldigt många produktdesigner utgår
ifrån redan existerande produkter. Det kan vara frestande att tro att man lätt kan lägga till eller förändra
redan existerande funktioner utan att göra en grundlig granskning eller utvärdering av den existerande
produkten eller en prototyp för de nya funktionerna. Vid mindre förändringar kan man dra ner på
aktiviteter runt granskning och prototypning men de är fortfarande en ovärderlig aktivitet som inte helt
ska uteslutas (Preece et al. 2002:240).
När man tar fram en produktdesign pratar Ottersten et al. om tre nivåer av detaljering som beskriver
arbetsgången.
- Principiell design beskriver vissa grundegenskaper hos produkten samt hur produkten byggs upp och
hur användaren kan navigerar mellan dess byggstenar. Den principiella designen ska beskriva de
mönster som ska hjälpa användaren att nå sina syften. Med en principdesign är det billigt att utforska
flera olika lösningar. Den principiella designen bör dokumenteras så att det framgår vilka logiska
informationsenheter och funktioner som bygger upp produkten, hur användaren navigerar i
produkten samt hur gränssnittsutformningen används (Ottersten et al. 2002:57, 2002:80-84). Ett
annat namn som är väldigt vanligt förekommande i stället för principiell design är konceptuell design
som bland annat omnämns av Preece et al. (2002:249-264).
- Funktionell design beskriver vilka handlingar som kan utföras och som motsvaras av funktioner hos
produkten. Den funktionella designen beskriver också vilken information och vilka effekter som
produkten tillhandahåller. Den funktionella designen fokuserar på att göra användningssituationen
enkel när det gäller de uppgifterna som leder användaren närmare målet. Den funktionella designen
jämförs mot de ställda kraven på produkten (Ottersten et al. 2002:57, 2002:86).
- Detaljerad design beskriver alla regler för produktens ingående beståndsdelars beteenden och kan
innehålla förslag på grafisk omgivning (Ottersten et al. 2002:57, 2002:87).

Användbarhetsmål
Användbarhetsmål är de definierade mätbara egenskaper en produkt ska ha när den används.
Användbarhetsmålen är en del av de fastställda produktkrav som finns för produkten. Det är utifrån de
ställda användbarhetsmålen som man kan utvärdera produktdesignen (Ottersten et al. 2002:72-73).
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3.4 Användningstest
Användarcentrerad utveckling fokuserar på användarnas behov istället för produkten och involverar
användarna så långt och mycket som möjligt i utvecklingsprocessen (McCracken et al. 2004:5). Genom
att användningstesta en produkt fångar man på ett effektivt sätt hur väl produkten fungerar i en konkret
användningssituation (Ottersten et al. 2002:98). Användningstest bör inte vara en engångsföreteelse i
någon av utvecklingsfaserna för en produkt utan bör starta och fortlöpande utföras så tidigt i
utvecklingsfaserna så att det inte blir dyrt eller svårt att göra förändringar i produktdesignen. Vid varje
införande av större förändring av designen bör ett användningstest genomföras (Kuniavsky 2003:260).
Genom att göra användningstester hittar man de största missuppfattningarna mellan användare och
produktens design.
Det mest kostnadseffektiva är att utföra användningstester med fem till åtta användare för att testa
produktdesignen. Ett större antal försökspersoner ger inte större nytta i förhållande till kostnaden. Det
vill säga antal träffar på missförstånd i produktdesignen ökar inte i förhållande till antalet
försökspersoner (Nielsen 1993:171-175).

3.4.1 Utvärdering
Det finns två olika utvärderingsmetoder som ligger till grund för hur man gör sina utvärderingar av en
design. Utvärderingsmetoden kan antingen vara analytisk (teoretisk) eller empirisk (grundad på
erfarenhet). Vid analytiska utvärderingsmetoder bedöms produktdesignen från de användbarhetsmål
som har satts upp av produktutvecklaren eller designern och bygger på utvärderarens egna värderingar
och erfarenheter. (Nielsen 1993:256). Ett exempel på en analytisk utvärdering är den heuristiska
metoden som är en systematisk utvärderingsmetod av en produktdesign för att hitta enskilda
designproblem och som kan användas i tidiga studier av en produktdesign. Utvärderingsmetoden
innefattar aldrig riktiga användare (Nielsen 1993:155-163).
Vid empiriska utvärderingsmetoder testas designen av verkliga användare. De empiriska och analytiska
utvärderingsmetoderna kan antingen utföras som formativa (formande) eller summativa
(sammanfattande) användningstest. Vid formativa utvärderingsmetoder testas designen av användare
under utvecklingsfaserna. I summativa utvärderingsmetoder bedömer designern den färdiga produktdesignen, utifrån de användbarhetsmål som har satts upp (Preece et al. 1994:603). Hom’s webbsajt The
Usability Methods Toolbox (2003) ger exempel på formativa och summativa användningstester.

Formativa användningstester
Formativt användningstest är ofta kvalitativa tester och görs när interaktionsdesignen ska förbättras
under utvecklingsprocessen. Det formativa användningstestets huvudmål är att lära sig vilka detaljer i
gränssnittet som är bra och vilka som är dåliga samt hur designen kan förbättras. Ett vanligt
förekommande empiriskt användningstest är ”tänka högt-metoden” (Nielsen 1993:170). ”Tänka högtmetoden” är ett exempel på formativt användningstest.
Tänka högt-metoden sätter fingret på de grövsta missuppfattningarna som finns mellan designen och
användarna och innefattar ungefär tre till fem användare. Till metodens nackdel kan nämnas att
användningstestsituationen kan uppfattas som onaturlig för användaren och för expertanvändare kan det
vara svårt att sätta ord på problemen (Nielsen 1993:224).

Summativa användningstester
Summativa användningstester görs när en produkt är färdigutvecklad (Preece et al. 1994:603). De är ofta
kvantitativa tester som används när man vill skapa en övergripande bild av en färdig produktdesign och
som också kan prövas mot en annan produktdesign. (Nielsen 1993:170). Summativa användningstester
mäter ofta prestanda från redan uppgjorda användbarhetsmål (Nielsen 1993:192).
Prestandamätning är ett summativt användningstest. Metoden hittar inte enskilda användningsproblem
utan bygger på statistik från de antal fel som görs samt den tid det tar att utföra testuppgifter av en grupp
om minst 10 användare (Nielsen 1993:192-195).
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4 Metoder
Jag har valt en metod, Information Mapping, (se 4.1), och en standard, ISO 10303, AP239, (se 4.2), som
jag tycker verka intressant för att utforma en ny struktur för Verkstadshandboken i Scania Multi. Tanken
med metoden och standarden är att strukturera, organisera och klassificera informationen i
Verkstadshandboken så att den blir mer genomtänkt, modulariserad och användbar än nuvarande
struktur i Verkstadshandbok i Scania Multi. För att testa om idéerna håller kommer jag att göra ett
strukturerat användningstest, (se 4.3). Användningstestet är baserat på scenarion med tillhörande
uppgifter som jag vill undersöka. Resultatet ska förhoppningsvis ge svar på om min idé till den alternativa
strukturen för Verkstadshandboken i Scania Multi är på rätt väg.

4.1 Information Mapping
Information Mapping är en systematisk metod för att bearbeta information. Med hjälp av Information
Mapping kan man skapa bland annat teknikinformation som är tydlig, lättillgänglig, moduluppbyggd och
återanvändbar. Information Mapping metoden är indelad i tre faser: (Explicon 1:1-1:13).
- Analysfasen – här utreds uppdragets omfattning och innehåll som resulterar i en projektanalys.
- Designfasen – här kategoriseras och organiseras innehållet
- Produktionsfasen – här arbetar man med det redaktionella innehållet.

4.1.1 Informationsprinciper
Informationen organiseras och struktureras under designfasen enligt fyra olika informationsprinciper
som riktlinjer för att ta fram information som är strukturerad på ett användbart och effektivt sätt
(Explicon 2:31-2:40).
- Indelningsprincipen delar in informationen i en samling hanterbara informationsenheter (Maps).
- Relevansprincipen anpassar informationen efter målgruppens behov i läsögonblicket. Etiketter sätts
på varje informationsenhet (Block).
- Etiketter fungerar som ett sökord och gör det lättare att skumma igenom texten. Därmed hjälper
etiketten målgruppen att snabbt avgöra vad informationen handlar om.
- Enhetlighetsprincipen handlar om konsekvent användning av termer, format och struktur genom
hela informationen.

4.1.2 Huvudkategorier
Enligt Information Mapping delas innehållet in i de två huvudkategorierna: kunskapsämnen och
instruktioner. Instruktioner besvarar frågan hur eller vad ska jag göra? Kunskapsämnen besvara olika
frågor som exempelvis hur fungerar det? Vad får jag/får jag inte göra? Hur ser det ut? (Explicon 2:4).

4.1.3 Informationstyper
Ämnena i huvudkategorierna delar in informationen i informationstyper. Informationstyperna
kategoriserar informationen efter vilket syfte målgruppen har med informationen. Man har definierat sex
huvudkategorier av informationstyper: princip, process, instruktion, begrepp, struktur och fakta. Varje
informationstyp har egna riktlinjer för hur den ska presenteras (Explicon 2:15-2:18).

Informationstyp
Princip
Process
Instruktion
Begrepp
Struktur
Fakta

Svarar på frågan…
Vad ska, bör, får jag göra eller inte göra?
Vad sker? Hur fungerar det?
Hur gör jag? Vad ska jag göra?
Vad är det här? Vad betyder det här?
Hur ser det ut? Vilka delar består det av?
Vilka siffror, värden etc. bör jag känna till?

Tabell 1: De olika informationstyperna anpassade efter kunskaps- och instruktionsämnen.

18

4.2 ISO standard 10303-239, AP239
ISO är en internationell organisation som jobbar med standardisering inom olika produktområden.
STEP, (the Standard for the Exchange of Product model data), är en omfattande ISO-standard (ISO
10303) som beskriver hur digital produktinformation framställs och underhålls. En av grundtankarna
bakom STEP standarden är att anpassa begreppsvärldar, exempelvis för bilindustrin eller byggsektorn.
Detta görs i ett särskilt språk för informationsmodellering enligt STEP Tools, Inc.

4.2.1 PLCS
En del av standarden ISO 10303 kallad AP239 eller PLCS, (Product Life Cycle Support), beskriver hur en
produkt underhålls över tiden. PLCS Beskriver fem typer av nedbrytning för en produkt.
- Fysisk nedbrytning av en produkt identifierar varje element (beståndsdel) hierarkiskt utifrån dess
fysiska placering (exempelvis ”höger dörr”).
- Funktionell nedbrytning av en produkt identifierar varje beståndsdel hierarkiskt utifrån önskade
egenskaper (exempelvis hyttemperatur) och funktionalitet (exempelvis hyttens klimatkontroll ”ACC”)
hos en produkt.
- Systemmässig nedbrytning av en produkt identifierar element utifrån det logiska sammanbandet
mellan fysiska element och egenskaperna hos produkten.
- Områdesvis nedbrytning av en produkt identifierar varje beståndsdel utifrån dess logiska placering
(exempelvis ”förardörr”). Områdesvis nedbrytning härstammar från skeppsbyggeri där man delar
upp fartyget i olika skott.
- Sammansatt nedbrytning tillåter en blandning av fysiska, funktionella, systemmässiga och
områdesvisa beståndsdelar. Till skillnad från de övriga nedbrytningarna finns inga egna
beståndsdelar för sammansatt nedbrytning.

4.2.2 Scanias användning av STEP
Scania har de senaste åren tittat närmare på hur
produktnedbrytningsvyer skulle kunna se ut för att
bättre stödja exempelvis produktbeskrivningar med
dess FPC-villkor. Scanias eftermarknadsavdelning
har i sin tur tittat på vilka nedbrytningselement i
PLCS som skulle kunna vara aktuella att använda
för att stödja en bättre produktnedbrytning som
stödjer fordonen efter leverans.
Figur 14 illustrerar ett exempel på de i dagsläget tre
aktuella nedbrytningarna, fysisk-, funktionell- och
systemmässig nedbrytning som eftermarknadsavdelningen anser kunna vara användbara.
Beroende på vad användaren är intresserad av för
information kan den vy som för stunden bäst
stödjer användarens intention användas.
Exemplet visar hur en fysisk växellåda realiseras av
ett växlingssystem och bildar funktionen Växling.
Växellådan kan fysiskt brytas ner till en manuell
växellåda som heter Rangeväxellåda och som består
bland annat av en Planetväxel. Rent fysiskt ingår
växeln i ett chassi för lastbilen. Planetväxeln
realiserar ett rangeväxlingssystem som systemmässigt har brutits ner från växlingssystemet och
realiserar funktionen Rangeväxling. Växlingssystemet består av det kraftöverföringssystem som
ingår i fordonet. Rangeväxling är till för att byta
växlingsområde för fordonet. Genom funktionen
växling kan fordonet drivas framåt. Det i sin tur ger
fordonet transportförmåga.
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Figur 14: Exempel på nedbrytningselement som
eftermarknadsavdelningen tittar närmare på.

4.3 Strukturerat användningstest
Ottersten et al. (2002:99-108) använder en typ av ”tänka högtmetod” i sin beskrivning av ett strukturerat användningstest.
Nedan beskrivs kortfattat tillvägagångssättet för det strukturerade
användningstestet.
Användningstestet innebär att en användare får att antal uppgifter att
lösa. Under tiden ska de förklara sina tankar. Uppgifterna formuleras
runt uppställda användbarhetsmål eller runt viktiga funktioner hos
produkten. Det finns fyra roller under testet.
- Användaren är den som har kunskaper inom användningsområdet.
- Handledaren ställer frågor och vägleder användaren genom testet.
- Observatören noterar vad som händer.
- Vittnet är en extra observatör, ofta en person som har intresse av
utvärderingen. Vittnets roll kan uteslutas. Se Figur 15. (Ottersten
et al. 2002:99-100).
Figur 15: Placering vid ett strukturerat
användbarhetstest. (Efter
Ottersten et al. 2002:105)

Ett strukturerade användningstester förbereds och genomförs enligt följande:
1. Bestäm vad som ska utvärderas. Utvärdera de viktigaste användbarhetsmålen och ställ det mot
hur mycket funktionalitet som är klart när användningstestet ska utföras.
2. Ta fram realistiska uppgifter. Formulera uppgifterna så att de ger svar på de definierade
frågorna. Uppgifterna bör hänga ihop på naturligt sätt. Det bör inte ta längre tid än cirka 2 timmar
att utföra användningstestet.
3. Säkra så att data och funktioner på produktdesignen finns där. Var beredd på att eventuellt
ändra lite i användningstestet om viss funktionalitet saknas.
4. Lär dig produkten. Handledaren och även gärna observatören bör kunna produktens funktioner
som ska utvärderas samt kunna svara på frågor gällande ännu inte utvecklad funktionalitet.
5. Praktiska förberedelser. Förbered praktiskt genom att boka tid och plats med användaren.
Planera in tillräckligt med tid. Handledare och observatör ska tillsammans gå igenom hur
användningstestet ska utföras. Förbered för hur testmiljön bör se ut gällande möblering et cetera.
6. Bjud in deltagare till testet. En inbjudan ska förklara för användaren varför användningstestet
utförs, hur det går till och vad som förväntas av användaren.
7. En session. Handledare, observatör och eventuellt vittne börjar alltid med att presentera sig själva
och hur användningstestet går till. Därefter introduceras användaren så att denna förstår vad som
förväntas och hur man ska göra. Handledaren bör inte svara inte på direkta frågor utan istället
försöka diskutera fram en lösning med användaren. Handledaren ska ställa löpande
kontrollfrågor under hela användningstestet. Om användaren har problem kan stödjande frågor
leda användaren rätt igen. Fastnar användaren fullständigt på en uppgift bör handledaren ge så
mycket hjälp att utredningen kommer igång igen. Tystnar användaren är det handledarens
uppgift att få igång diskussionen igen.
8. Efter varje session. Handledaren gör tillsammans med observatören en genomgång av sessionen.
9. Utarbeta lösningsförslag. Ta fram alternativa förslag och säkerställ att förslagen går att bygga.
10. Skriv rapport. Skilj på problem som ska åtgärdas och problem som bör åtgärdas. Utlämna aldrig
enskilda användares identitet. Beskriv alltså aldrig resultatet från en viss session.
11. Överlämna resultatet. Om beställaren inte deltagit i utvärderingen bör en muntlig redovisning av
resultatet utföras i samband med överlämningen till beställaren.
(Ottersten et al. 2002:101-108).
Användningstestet upprepas med minst fem användare med samma uppgifter (Ottersten et al.
2002:99).
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5 Empiri
I dag finns det stora brister i informationsstrukturerna både gällande BTI-strukturen och konstruktionsstrukturen (KS). Huvudvyn i dagens KS, den så kallade modulvyn, är byggd som en sammansatt
nedbrytning. Många på Scania tror att modulvyn i KS är nedbruten fysiskt men det är den inte. Vyn
innehåller nedbrytningselement som är både funktionella, områdesvis orienterade eller systemmässiga.
Motor tänker man på som ett fysiskt nedbrytningselement. Att en dieselmotor väger ett ton betyder inte
att nedbrytningselementet Motor är fysiskt. Skulle Motor i stället ha hetat exempelvis Kraftkälla så skulle
man enklare se det funktionella sambandet. Ram är snarare ett områdesvis orienterat nedbrytningselement. Kyl- och bränslesystem kan däremot betraktas som systemmässiga nedbrytningselement.
BTI-strukturen är en sammansatt nedbrytning som till viss del speglar KS. BTI-strukturen är inte en
direkt kopia av KS utan något modifierad för att bättre passa mekaniker, reservdelsmän och
kundmottagare.
Som tidigare nämnts är det problem med att hitta rätt information i dagens Verkstadshandbok i Scania
Multi. Det är svårt att hitta information som rör den fysiska nedbrytningen som funktions- och
arbetsbeskrivningar och i dagsläget saknas en funktionell nedbrytning som stödjer användarfunktioner.
En funktionell nedbrytning kommer att stödja användarfunktioner och bli ett bra stöd vid felsökning av
de komponenter som realiserar fordonets system och funktioner.
Jag har strukturerat informationen med hjälp av den del i STEP-standarden som kallas PLCS (Product
Life Cycle Support). När jag sorterade informationen inom de olika avdelningarna använde jag mig av
Information Mapping-metoden för att kunna dela upp framför allt den fysiska vyn i huvudkategorierna
kunskaps- och instruktionsämnen. Den funktionella vyn bygger framför allt på kunskapsämnen som
därefter via hypertextlänkar binds samman till instruktionsämnen i den fysiska vyn (se 5.1). För att ta
reda på om min idé skulle fungera och i fall mekanikerna skulle förstå nyttan med en fysisk- och en
funktionell vy, byggde jag en prototyp (se 5.2). Jag använde ett strukturerat användningstest när jag
testade prototypen på sju verksamma mekaniker från tre olika verkstäder i Mellansverige (se 5.3).

5.1 Prototypens informationsdesign
Min prototyps informationsdesign följer en smal och djup hierarkisk struktur. Vyer, avdelningar,
huvudkategorier och informationstyper är sorterade i en mångtydig organisationsstruktur och är
sammanlänkade med hypertext för att skapa kopplingar mellan olika områden i hierarkin. Hypertexten
används för att enklare kunna navigera till annan för ämnet relevant information.
Den del av STEP-standarden som handlar om att stödja en produkt under dess livscykel definierar fem
sorters nedbrytningar. De tre nedbrytningarna som är relevanta för Verkstadshandboken och som jag har
tagit hänsyn till i prototypens informationsdesign är de som Scanias eftermarknadsavdelning redan har
börjat titta på. Den fysiska nedbrytningen som handlar om hur en produkt delas in i fysiska beståndsdelar
är den del i prototypens informationsdesign som kallas Fysisk vy under avdelningen Komponenter. Den
systemmässiga nedbrytningen ingår också i den fysiska vyn men finns under avdelningen som jag kallat
System. Den tredje nedbrytningen är den funktionella nedbrytningen som avser hur produkten bryts ner
utifrån önskade egenskaper och funktioner och som i prototypens informationsdesign kallas Funktionell
vy.
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5.1.1 Vyer och avdelningar
I prototypen har Verkstadshandboken tre (+ en) vyer: Fysisk vy, Funktionell vy, Sök samt en tänkt 3dimensionell bildvy. Jag har inte haft möjlighet att på ett bra sätt kategorisera om informationen som
huvudgrupper och undergrupper inom avdelningarna Komponenter, System, Symptom och Egenskap.
Det kräver stor teknisk förståelse och är ett arbete som måste arbetas igenom av personer med
sakkunskap. Huvudgrupper och undergrupper i den fysiska vyn liknar därför till stor del på dagens
grupperingar i BTI-strukturen. Den funktionella vyn huvudgrupper och undergrupper bygger inte på
BTI-strukturens användarfunktioner utan har några för situationen påhittade grupperingar som inte är
helt relevanta.
Nedan visas hur prototypens vyer och avdelningar teoretiskt skulle kunna relatera till varandra. Det är
bara de fysiska- och funktionella vyerna som användningstestas inom ramen för den här rapporten.
Se Figur 16.

Fysisk vy

3D
Komponenter
System

Funktionell vy

Sök
Symptom
Egenskaper

Databas

- Fysisk vy består av avdelningarna: Komponenter och
System.
- Funktionell vy består av avdelningarna: Symptom och
Egenskap.
- Sök ger i teorin möjlighet att söka relevant information ur en
databas och stödjer både den fysiska och funktionella vyn.
- Den 3-dimensionella bildvyn är tänkt som ett alternativ till
den fysiska vyn och ska kunna användas för att söka rätt på
information genom att navigera sig från en huvudbild av
fordonet djupare ner mot fordonets system eller
komponenter.
Figur 16: Prototypens vyer och avdelningar.

Komponenter kan beskrivas var för sig rörande bland annat dess funktion, placering och reparationsinstruktioner. Komponenten har alltid en fysisk placering och en uppgift på fordonet. Komponenten är
fysiskt mätbar genom exempelvis storlek och vikt. Komponenten kan gå sönder och behöver därför lagas
eller bytas ut. Komponenter kan kategoriseras så att de gemensamt bildar ett system och stödjer då den
systemmässiga vyn. Den systemmässiga vyn finns för att stödja förståelsen för de olika system som
realiserar funktioner och egenskaper på fordonet. Systemen finns också rent fysiskt på fordonen även om
de är lite mer diffusa till sin natur. Ett system har flera funktioner och kan beskrivas ur ett systemmässigt
perspektiv.
Vad är då funktioner? Till skillnad från den fysiska vyn som alltid svarar på frågan var en beståndsdel har
sin placering så kan funktioner oftast beskrivas som ett förlopp över tid. Min tolkning i den här rapporten
är att funktioner finns på fordonet som en egenskap hos fordon. Funktioner behöver nödvändigtvis inte
vara aktiverade. Avdelningarna Egenskap och Symptom blir därmed klassificeringar av funktioner.
Funktionen kan vara önskad (egenskap) eller oönskad (symptom). Ett symtom märks framför allt vid
aktivering av önskad funktion. Egenskaper bildas genom att flera olika komponenter och system
tillsammans via mekaniska och elektroniska signaler kopplas samman och realiserar en funktioner. När
det gäller ett fordons funktioner är det lite knepigare att felsöka och reparera fordonet eftersom det är
många inblandade komponenter och system som gemensamt bildar egenskaper. För att veta vilka
inblandade komponenter som skapar symptomet måste man först hitta orsaken. När orsakerna väl är
lokaliserade kan man rent fysiskt ta sig an komponenterna en efter en till symptomet är borta.
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5.1.2 Huvudkategorier och informationstyper för Fysisk vy
Eftersom de båda avdelningarna Komponenter och System finns representerade under den fysiska vyn
(även om systemen också representerar den systemmässiga nedbrytningen) så kommer de olika
huvudkategorierna och informationstyperna se likadana ut oavsett vilken avdelning man befinner sig
inom. Både komponenter och system kan som tidigare nämnts beskrivas och repareras och behöver då ge
samma stöd och förståelse för användaren.
Båda huvudkategorierna i Information Mapping metoden finns representerade i prototypens fysiska vy.
Huvudkategorierna Kunskaps- och Instruktionsämnen företräds av huvudkategorierna Funktion och
Instruktion i prototypen för Verkstadshandboken. Alla informationstyper från Information Mappingmetoden finns representerade i prototypens fysiska vy. Informationstyperna Princip, Process,
Instruktion, Begrepp, Struktur och Fakta har en eller fler representanter i prototypen för
Verkstadshandboken men där informationstyperna har fått andra benämningar. Se nedan.
Informationstyp
Princip
Process
Instruktion
Begrepp
Struktur
Fakta

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Benämning för prototypens informationstyp
Säkerhet
Beskrivning
Metoder, Ritning, Verktyg
Begrepp
Placering, Översikt
Specifikationer

Placering visar var komponenten är placerad eller hur systemet breder ut sig över fordonet. Översikt är en
illustration på komponenten eller en schematisk bild på systemet i dess omgivande miljö. Begrepp
beskriver exempelvis förkortningar som är relaterade till ett system eller en komponent. Beskrivning är
en funktionsbeskrivning över systemet eller komponenten. Säkerhet innehåller alla de varningar som
finns i arbetet med komponenten eller systemet. Ritning innehåller scheman och bilder över systemet
eller komponenten och innehåller el- och tryckluftsscheman, anslutningsbilder och symboler. Verktyg
visar de verktyg som behövs för arbetet. Metoder innehåller instruktioner för arbets- och felsökningsbeskrivningar. Specifikationer innehåller åtdragningsmoment, värden, volymer och övriga tekniska fakta
som kan vara aktuell för ett visst arbetsmoment. Se Figur 17.

Figur 17: Prototypens fysiska vy med huvudkategorier och informationstyper för avdelningen Komponenter.

Nedan visas schematiskt prototypens informationstyper inom respektive huvudkategori för
Verkstadshandbokens fysiska vy. Informationstypen Ritning är i sin tur huvudkategori för
informationstyperna Anslutning, Symbol, El-schema och Tryckluftsschema. Informationstypen Metoder
är i sin tur huvudkategori för informationstyperna Arbetsbeskrivning och Felsökning.
Funktion

Instruktion
Placering
Översikt
Begrepp
Beskrivning
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Säkerhet
Ritning
Verktyg
Metoder
Specifikationer

Anslutning
Symbol
El-schema
Tryckluftsschema
Arbetsbeskrivning
Felsökning

5.1.3 Huvudkategorier och informationstyper för Funktionell vy
Avdelningen Symptom har informationstypen Symptombeskrivning som beskriver de möjliga orsaker
och vilka egenskaper som kan kopplas mot symptomet. Avdelningen Egenskaper har informationstyperna Beskrivning, Systemöversikt och Komponenter.
De olika informationstyperna inom avdelningarna stämmer till viss del med huvudkategorierna
Kunskaps-, och Instruktionsämnen men det finns inga uttalade huvudkategorier inom den funktionella
vyn. Beskrivningar och Systemöversikt kan kategoriseras som huvudkategorin Kunskapsämne. Möjliga
orsaker och Komponenter skulle kunna tillhöra båda huvudkategorierna men i felsökningssammanhang
klassificeras dessa nog snarare som Instruktionsämnen då de faktiskt beskriver de möjliga orsaker till
symtomet samt vilka inblandade komponenter som är med och realiserar symptomet. Se nedan.
Informationstyp
Benämning för prototypens informationstyp
Process
Ö Beskrivning
Instruktion
Ö Möjliga orsaker, Komponenter
Struktur
Ö Systemöversikt
Symptombeskrivningen visar vilka möjliga orsakerna som finns för symtomet. Orsaken är en
hypertextlänk som genom att klicka på den visar vilka inblandade egenskaper som kan vara med och
realisera symptomet. Genom att klicka på egenskapen tar en annan hypertextlänk användaren vidare till
avdelningen Egenskap där man har möjlighet att läsa mer om just den specifika egenskapen
(Beskrivning) samt se vilka komponenter och system som är inblandade (Systemöversikt). Under
informationstypen Komponenter finns de komponenter som skulle kunna vara inblandade i symptomet.
Genom att klicka på en komponent kommer man till Avdelningen Komponenter i den fysiska vyn under
huvudkategorin Instruktioner. Systemöversikt beskriver schematiskt hur komponenter och system
relaterar till varandra och bildar en egenskap. Beskrivning är en funktionsbeskrivning över egenskapen.
Se Figur 18.

Figur 18: Prototypens funktionella vy med informationstyper för avdelningarna Symptom och Egenskap.

Nedan visas schematiskt prototypens informationstyper för Verkstadshandbokens funktionella vy.
Ett symptom
Symptombeskrivning
Möjliga orsaker
Olika egenskaper
En egenskap
Beskrivning
Systemöversikt
Komponenter

Instruktion

Säkerhet
Ritning
Verktyg
Metoder
Specifikationer
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5.2 Prototypning
Jag gjorde enligt analysfasen i Information Mapping-metoden en analys av de krav och idéer som kommit
till min kännedom. För att få en idé om hur användarna skulle uppfatta de olika vyerna, avdelningarna
och de nya informationstyperna valde jag att bygga en prototyp så att jag enklare skulle kunna diskutera
den nya produktdesignen med användarna. Därefter började jag arbeta i Information Mapping-metodens
designfas.

5.2.1 Kravinsamling
Den kravinsamling som ligger till grund för Prototypen är synpunkter och idéer från mekaniker som
kommit via reserapporter eller som muntligt när personal inom Scania varit på verkstadsbesök i olika
delar av världen. Kraven har också samlats in från felrapporteringar eller som idéer från de teknikinformatörer som arbetar med Verkstadshandboken som finns i Scania Multi idag.
Det finns inga uttalade krav från verkstäder eller beslut inom organisationen för att produkten måste bli
bättre i sin informationsstruktur. Under de år som Scanias Digitala Verkstadshandbok funnits har det
framkommit kritik från verkstäderna om att det är svår att hitta rätt information.
Det fungerar inte att fråga mekanikerna vad de vill ha, det kan de väldigt sällan svara på. Eller som Preece
uttrycker det ”Ofta brukar man säga att användarna inte kan berätta vad de vill ha, men när de ser
någonting och får prova att använda det vet de snart vad de inte vill ha”. (2002:240).

5.2.2 Prototypen
Prototypen utgår från analysen av den kravinsamling som finns. Jag började med att göra en lofi-prototyp
där jag försökte kategorisera de vyer avdelningar, huvudkategorier och informationstyper på ett sådant
sätt så att det skulle gå att följa olika flöden. När jag hade en klar bild över hur informationen skulle
designas gjorde jag en klickbar hifi-prototyp i PowerPoint. Jag ville inte kompromissa mellan antingen
bra överblick av funktionaliteten på få detaljer eller detaljerade flöden för en liten del av funktionerna.
Jag byggde därför prototypen som en lokal-, eller T-prototyp. Prototypen är byggd så att användaren kan
utföra flera sammanhängande scenarion.

5.2.3 Design
Prototypen utgår från en befintlig design baserad på den design som finns i Scania Multi idag. Det är
framför allt prototypens informationsdesign och interaktionsdesignen som har förändrats. Den grafiska
designen gällande layout et cetera liknar fortfarande dagens Scania Multi.
Det finns inte några genomarbetade användbarhetsmål för prototypen eftersom designen är långt ifrån
färdigutvecklad. Det finns inte heller några framtagna detaljerade mätbara krav som designen ska uppnå
för att bli godkänd. Prototypens design kommer att ge ledtrådar om de missförstånd som finns mellan
designen och användarna.
Prototypens konceptuella (principiella) design beskriver hur produkten byggts upp och hur användaren
navigerar i informationsdesignen. Även om visningsverktyget redan finns och tillhandahåller olika
funktioner så bör ändå den funktionella designen testas med tiden. Prototypens detaljerade design är
relativt genomarbetad och beskriver olika beteenden inom prototypen. Hit hör till exempel de hypertextlänkar som kopplar samman informationen mellan olika vyer, avdelningar huvudkategorier och
informationstyper.
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5.3 Användningstest av prototypen
Prototypen visar ett nytt koncept som presenterar ett helt nytt sätt att se på produktnedbrytning.
Användningstestet ska ge svar på om informationsdesignen är på rätt väg när det gäller
informationsstrukturen med dess uppdelning i fysisk (och systemmässig) samt funktionell vy. Testet ska
även visa om prototypens avdelningar, huvudkategorier och informationstyper är relevanta. Vissa delar i
prototypens design kan man kalla informationsdesign med dragning åt den grafiska designen. Hit hör till
exempel layout och sortering inom en avdelning. Slutligen önskar jag att användningstestet ger en
vägledning om prototypens interaktionsdesign, gällande navigering, verkar användbar. Hur upplever
man till exempel att navigera med hjälp av flikar i stället för kontextmenyer?

5.3.1 Användningstestet
För att få svar på om informationsdesignen, till viss del den grafiska designen och interaktionsdesignen är
användbara tog jag fram två scenarion som jag formulerade ett antal uppgifter ifrån. För att hitta de
största bristerna i prototypen gjorde jag ett pilottest. Testet utfördes på två försökspersoner inom Scanias
eftermarknadsavdelning med erfarenhet av Bromssystemet och Scania Multi och testade prototypens
konceptuella design. Testet visade på en del fel och missuppfattningar i informationsdesignen samt i
scenarionas uppgifter. Därefter gjorde jag en del förbättringar och förändrade uppgifterna för att de
skulle bli mer realistiska. Några av frågorna blev tyvärr så enkla att svaren var självklara för de erfarna
mekanikerna. Anledningen till de enkla frågorna var att man skulle kunna följa ett flöde och ta sig runt i
prototypen på ett så naturligt sätt som möjligt. Uppgifternas frågeställning svarar på någon av frågorna:
hittar de hit eller förstår de vad de ser?
Användningstestet är empiriskt, kvalitativt och formativt eftersom jag är intresserad att hitta de största
fallgroparna i framförallt informationsdesignen. Jag är inte intresserad av att mäta prestanda eftersom
produkten är lång ifrån färdigutvecklad. Utvärderingsmetoden bygger på Otterstens strukturerade
användningstest som är en typ av ”tänka högt-metod”. Se kapitel 4.3. De roller som representerades
under det här användningstestet var användare, handledare och observatör. Den fjärde rollen, vittnet,
uteslöts.

5.3.2 Målgruppen
På eftermarknadsavdelningen har man generellt bra förståelse för vad produkten ska stödja och för vem.
Man har bra förståelse för den miljö som målgruppen befinner i sig när produkten används och vad
målgruppen ska uppnå med att använda produkten. Eftersom målgruppen finns över stora delar av
världen finns kunskapsbrister gällande exempelvis slutanvändarnas värderingar och kulturella skillnader.
Jag gjorde ingen särskild målgruppsanalys innan jag påbörjade min prototyp utan utgick från den
kunskap som finns inom organisationen om målgruppen.
För att få tillförlitliga testresultat besökte jag (som handledare) tillsammans med en observatör tre
Scaniaverkstäder i Mellansverige. Prototypen användningstestades av sju yrkesverksamma mekaniker.
De flesta mekanikerna var specialiserade på mekanik men åtminstone en mekaniker arbetade framför allt
med fordonselektronik.
Mekanikerna har jobbat 1-35 år i branschen och 1-21 år på samma arbetsplats. Alla mekaniker har bra
fordonskunskap samt kunskap om Scania Multi. Användandet av Scania Multi varierade mellan cirka 30
minuter en till två gånger per dag till cirka en timme per vecka. Vanligast är att de använder Scania Multi
framför allt under jourtid, när det inte fanns andra mekaniker att fråga.
De sju tillfrågade mekanikerna tittade framförallt efter information i Reservdelskatalogen,
Verkstadshandboken, El-scheman och Standardtider. Av de sju tillfrågade mekanikerna använde fem
mekaniker frekvent reservdelskatalogen. Två mekaniker läste regelbundet verkstadshandboken när de
var osäkra på reparationsmetoder. Två mekaniker tittade ofta på el-scheman och en mekaniker använde
sig av Scanias Standardtider.
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6 Resultat och analys från användningstestet
Det här kapitlet kommer att behandla resultatet av de två scenariona med uppgifter som användningstestades. För att lättare kunna förhålla mig till vad resultatet kan bero på gör jag samtidigt en analys av
respektive resultat för en uppgift. Användningstestet testar framförallt prototypens informationsdesign
men berör till viss del även prototypens grafiska design och ska kunna ge vägledning om dess
interaktionsdesign är användbar.

6.1 Scenario 1
Kunden klagar på vibrationer i framvagnen, dessutom blir vibrationerna värre vid
inbromsning. Kunden säger att det känns som om ratten skakar.
1. Det fordon du ska reparera har chassinummer 2 017 813. Ta dig in i Verkstadshandboken.
Alla klarade av att ta sig in i Verkstadshandboken genom att skriva in chassinumret, klicka på ”Sök” och
välja ”skiftnyckeln” som är symbolen för Verkstadshandboken i Scania Multi. Fyra personer var däremot
tveksamma eftersom skiftnyckeln inte blev accentuerad tydligt i en annan färg, som den normalt blir i
riktiga Scania Multi.
Eftersom prototypen liknar Scania Multi i sin grafiska design blev försökspersonerna förvirrade när
prototypen inte fungerade på samma sätt som det riktiga systemet.
2. Du försöker förstå symptomet och vad det är som gör att symptomet kan uppkomma. Var kan Du
hitta information som kan vara relaterad till att föraren upplever någon form av obehag när han
bromsar?
Alla klarade av att hitta information som är relaterad till att föraren upplever obehag när man bromsar.
En person klarade det utan problem. Fem personer hittade rätt information men bekantade sig med
informationen i de olika vyerna Fysisk- och Funktionell vy samt avdelningarna Komponenter och System
samt Symptom och Egenskap med dess huvudgrupper och undergrupper. En person hade stora
svårigheter att hitta informationen men klarade det till slut utan hjälp.
Mekanikerna ställs inför helt nya begrepp, framförallt begreppet Funktionell vy med avdelningarna
Symptom och Egenskap. Det skapar en del förvirring. Den fysiska vyn är fortfarande relativt lik de
huvudgrupper och undergrupper som finns i dagens BTI-struktur. I den funktionella vyn är avdelningens
grupper och undergrupper inte helt genomtänkta (se 5.1.1). Dessutom har man liten erfarenhet av att läsa
om användarfunktioner.
3. Vilka möjliga orsaker kan symptomen bero på?
Alla klarade uppgiften utan problem.
Den här uppgiften var lätt. Eftersom man redan hade hittat rätt i strukturen så var man på den plats där
informationen fanns och behövde bara läsa innantill om vilka de möjliga orsakerna till symtomen var.
4. Välj det alternativ som känns mest relevant för det fel som kunden klagar över. Vad händer nu?
Alla klarade uppgiften utan problem.
Frågan var lätt för mekanikerna. Alla mekaniker förstod vilken möjlig orsak som kunde skapa
symptomet. Däremot var de inte med på att de hamnade i avdelningen Egenskap. En person tyckte att
det var bra information medan en person hade synpunkter på det redaktionella innehållet.
5. Vilka relevanta komponenter är inblandade i felet?
Alla klarade uppgiften utan problem.
Frågan var för lätt. De flesta försökspersoner kunde redan svaret utan att vara motiverade att leta upp
rätt informationstyp även om de gjorde det när man bad dem.
6. Du behöver få tag på felsökningsinstruktionerna för att veta hur du ska felsöka komponenten. Hur
gör du det?
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Den här uppgiften var svår. Två personer klarade uppgiften utan problem och gick rakt på informationen
genom att klicka på hypertexten som tog dem till den fysiska vyn till instruktionen för komponenten. Tre
personer tog en omväg tillbaka till den fysiska vyn och hittade till slut rätt komponent. Två personer
klarade uppgiften men behövde mycket hjälp.
Ett problem var att man inte får någon hjälp om vad som händer när man klickar på den länk som tar
användaren till huvudkategorin Instruktion i den fysiska vyn. Härifrån förstod alla att man kunde klicka
på metoder för att få fram arbetsbeskrivningar eller felsökningsinstruktioner för komponenten.

7. Vad får skillnaden mellan det största och det minsta värdet i bromsskivans tjocklek vara, utan att
den behöver bytas?
Alla klarade uppgiften, en hittade rätt information och angav rätt värde direkt medan tre angav fel värde
fast de var på rätt ställe i prototypen. Tre angav rätt svar fast via specifikation. Det är för övrigt inte någon
nackdel eftersom fliken Specifikation innehåller tekniska fakta som är aktuell för det specifika
arbetsmomentet.
Man kan fundera på varför tre mekaniker angav fel värde fast de var på rätt ställe i prototypen. Orsaken
kan vara att det värdet som de angav står mitt på sidan medan det efterfrågade värdet finns långt ner på
sidan och prototypen går inte att skrolla i.

6.2 Scenario 2
Kunden klagar samtidigt på att fordonet uppför sig instabilt i skarpa kurvor.
8. Du vet att fordonet har ESP-reglering och misstänker att någon av ESP-givarna kan vara orsaken
till felet. Av beskrivningen att döma gissar du att det är T100, Styrvinkelgivaren, men du vet inte
var den sitter. Ta reda på T100, Styrvinkelgivarens placering.
Alla klarade uppgiften. Fyra tog omvägen genom den funktionella vyn då de redan hade sett funktionen
ESP-reglering där under huvudkategorierna Symptom eller Egenskap. De angav att det var svårt att se
vad som var valt och därför missade att de redan befann sig i den fysiska vyn. Tre valde omgående rätt
väg.
Tidigt under användningstestet konstaterades att man får otydlig bekräftelse på var i strukturen man
befinner sig. Det kan det bero på att huvudkategorierna för Verkstadshandbokens fysiska vy är väldigt
otydliga och svåra att upptäcka. Man får inte tillfredsställande återkoppling på var i strukturen man
befinner sig eftersom prototypen är en förenkling av det riktiga systemet och täcker inte stora delar av
funktioner som skulle finnas i ett riktigt system.
9. I vilken beskrivning hittar du informationen om T100, Styrvinkelgivaren?
Frågan blev konstig eftersom jag fick förklara vad jag menade ända tills jag hade berättat svaret. Frågan
borde ha formulerats om men jag valde att stryka frågan efter första försöket.

-

-

10. Vad tror Du att du hittar under respektive flik? (Placering, Översikt, Begrepp, Beskrivning)
Placeringsfliken var rätt benämnd. Alla hade samma uppfattning om vad som borde finnas under
fliken och som också stämde med prototypens intention.
Begreppsfliken ställde till problem. Endast en person hade en uppfattning om vad fliken kunde
innehålla och uppfattningen var relativt överensstämmande med prototypens information.
Översiktsfliken var rätt benämnd. En person hade svårt att relatera till vilken information som borde
finnas under fliken. Resterande sex personer relaterade till information som överrensstämde med
prototypens innehåll.
Beskrivningsfliken var rätt benämnd. En person hade svårt att relatera till viken information som
borde finnas under fliken. Resterande sex personer relaterade till information som överrensstämde
med prototypens innehåll.

11. Men idag är du visst lite stressad! Vilket system ingår T100, Styrvinkelgivaren i?
Den här uppgiften visade sig vara ganska svår att lösa. Två personer hade avsevärda problem med att
hitta informationen och hade inte klarat det utan hjälp. Två personer hade stora problem men hittade till
slut informationen på egen hand. De sista två personerna gick rakt på informationen när de löste
uppgiften.
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Det är ett helt nytt sätt att presentera systemets komponenter genom att koppla komponenterna med
hypertextlänkar till en systemmässig nedbrytningsvy. Det kan också vara tvärnavigeringen som är knepig.
I Scania Multi använder man sig endast av tvärnavigering mellan de olika informationsprodukterna men
det finns inte någon möjlighet att tvärnavigera inom en informationsprodukt. Det här är alltså en ny
funktion som användarna aldrig har kommit i kontakt med tidigare i visningsprodukten.
12. Kan du med hjälp av informationen under en av flikarna få bekräftelse att T100,
Styrvinkelgivaren faktiskt tillhör EBS-systemet?
Fyra personer klarade uppgiften utan problem. En person klarade uppgiften utan att inse det. Två
personer hade svårt att förstå uppgiften och fick lite hjälp med att tyda vad de förväntas utföra och vad
det förväntade resultatet skulle vara. När de väl har förstått vad uppgiften gick ut på förstod de också vad
de såg och var de hade hamnat i strukturen.
I det här fallet var det antagligen frågan i sig som var konstigt ställd när man inte förstod uppgiften.
13. Nu vill du se hur T100, Styrvinkelgivaren är ansluten till styrenheten. Du behöver ha tag på EBS
El-schema. Var hittar du det?
Två personer klarade uppgiften utan problem. ”Riktigt bra” var en kommentar från en av de två
personerna. Tre personer klarade uppgiften även om de sökte igenom de olika informationstyperna i båda
huvudkategorierna innan de hittade vad de sökte. Två personer hade avsevärda problem med att hitta
informationen och klarade inte uppgiften utan mycket hjälp.
När mekanikerna väl har hittat informationen inom den fysiska vyns huvudkategori Instruktion har inte
informationstyperna ändrats avsevärt jämfört med Verkstadshandboken i Scania Multi. Det är bara
informationstypen ”Ritning” som är helt ny. Troligen beror problemet i det här fallet på att huvudkategorierna för Verkstadshandbokens fysiska vy var väldigt otydliga och svåra att upptäcka och att
återkoppling på var i strukturen man befinner sig var otillfredsställande.
14. Vilka andra system inklusive komponenter medverkar i ESP-regleringen? Hur tar du reda på det?
Den här uppgiften var riktigt svår. Endast en person klarade av uppgiften utan hjälp. Fem personer
klarade av uppgiften men behövde hjälp för att hitta. ”Bra när man väl har förstått” var en kommentar.
En person klarade inte av uppgiften trots att han fick mycket hjälp från handledaren.
Ett av problemen här kan vara att man inte har någon erfarenhet av och vana i att tänka utifrån ett
funktionellt perspektiv där komponenter tillsammans med system skapar funktioner. Ett annat problem
kan ha varit bristande återkoppling på var i strukturen man befinner sig.
15. Vad är det för skillnad på fysisk och funktionell vy? Resonemang.
Alla försökspersonerna gjorde en rimlig tolkning av den fysiska vyn. Den funktionella vyn skapade lite
förvirring. Sex försökspersoner kan ändå anses ha förstått idén med den funktionella vyn och gjorde en
rimlig tolkning. Sammanfattningsvis uppfattade alla sju försökspersonerna den Fysiska vyn som
representant för var komponenter sitter på fordonet. Den funktionella vyn uppfattades ungefär som en
representant för systemfunktionerna.
En försöksperson förstod inte vad den funktionella vyn skulle representera. Man kan fundera på om det
är namnet funktionell vy eftersom en kommentar var ”Kan ni döpa den till något annat för jag är så trög”.
16. Vad borde finnas under Symptom och Egenskaper? Resonemang.
Alla försökspersonerna gjorde en rimlig tolkning av vad som borde finnas under avdelningen Symptom.
Sammanfattningsvis kan man säga att symptom ansågs representera fel på fordonet och ”ger förslag på
fel när något inte fungerar” och ”vad kunden upplever för problem”.
Efter att ha jobbat med uppgifterna i prototypen var försökspersonerna lite mer bekanta med vad
avdelningen Egenskap innehåller. Alla försökspersoner gjorde en rimlig tolkning av avdelningen. En
sammanfattning av tolkningarna som de gjorde av Egenskaper var att de representerar ”något
funktionellt”, ”fackkunskaper över systemet”. ”Hur det jobbar med andra system och så. Hur det fungerar
liksom”.

29

Positiva kommentarer runt avdelningarna var att ”idén är vettig” och ”får man jobba lite på det här sättet
och bli van är idén kanske bra”. Negativa kommentarer runt avdelningarna var att ”det blir väldigt
mycket” och att ”man upplever kategorierna lika”.
Mekanikerna ställs inför nya begrepp när det gäller de två avdelningarna som finns i den funktionella
vyn. Även under användningstestet kan man se att det framför allt är den funktionella vyn med sina
avdelningar och informationstyper som skapar störst förvirring.
17. Vad borde finnas under Komponenter och System? Resonemang.
Alla försökspersonerna gjorde rimliga tolkningar om vad som borde finnas under avdelningarna
Komponenter och System. Komponenter tolkades sammanfattningsvis som information om alla
komponenter med arbetsbeskrivningar och var de geografiskt sitter placerade.
Kommentarer runt avdelningarna var ”Enkelt att förstå”. ”Helt okej, känns igen. Inte obekvämt på något
sätt”. ”Bra! Får mer kött på benen om systemet”. ”Bättre än nuvarande Multi. Här finns allt på samma
ställe”. En negativ kommentar var att det var ”lite rörigt och inte helt enkelt att förstå”.
Den fysiska vyn med avdelningarna Komponenter och System är inte på något sätt ny för mekanikerna
utan speglar till stor del dagens BTI-struktur. Det som är nytt är indelningen i de två avdelningarna samt
att komponenterna är sammanlänkade med hypertextlänkar mot ett system och därmed bildas den
systemmässiga nedbrytningen. Det är troligtvis kopplingen mellan komponenterna för ett system
tillsammans med dålig återkoppling på var i strukturen man befinner sig som kan ge en känsla av att
strukturen är rörig.

6.3 Efter testet:
Vad är ditt huvudintryck av den här designen?
På det hela taget anser försökspersonerna att huvudintrycket av designen är bra. De tycker att den är på
rätt väg och att den skulle fungera när man har vant sig vid den. Den är däremot annorlunda mot dagens
system. Negativa kommentarer var att det vore ”bra att behålla BTI-strukturen parallellt några år tills
man har vant sig” samt att den uppfattas som ”lite rörig”.
Vad var bra?
Försökspersonerna ansåg att prototypen var bra uppdelad och att allt fanns samlat på ett bra sätt. Den
fysiska och funktionella vyn ger möjlighet att välja information ur olika vinklar. Även tvärnavigeringen
mellan komponenter och system ansågs som bra. Det var också bra att kunna utgå från fordonets
symptom för att förenkla felsökning. Flikarna var användbara för att ta till sig den för stunden intressanta
och relevanta informationen. Exempelvis flikarna Verktyg och Specifikation var väldigt bra. De skulle
underlätta för kundmottagarna att ta reda på de fel kunderna klagar på och kan därmed koppla det mot
en uppskattad arbetstid. Flikarna Ritning och Systemöversikt fick också god kritik.
Vad var särskilt svårt?
Sammanfattningsvis ansåg försökspersonerna att det nya upplägget var svårt innan man förstod hur det
var uppbyggt. Det hade behövts en introduktion till den fysiska och funktionella vyn. Prototypens grafiska
design och interaktionsdesign var bristfällig och man hade svårt att se vad som var klickbara knappar.
Vad borde vi göra om?
I det stora hela tyckte de försökspersonerna att det verkade bra så här långt. En kommentar var att det
vore bra att koppla den fysiska vyns arbetsbeskrivningar mot Standardtider. Då får man en uppfattning
om hur lång tid ett arbete tar. En annan synpunkt som framkom var att ändra namnet på Egenskap. Det
fanns åsikter om benämningarna Begrepp och Beskrivning. Man ansåg att dessa är för lika varandra.
Benämningen Begrepp är möjligen en onödig flik eftersom det inte är nödvändigt att veta vad något
betyder för att göra ett bra jobb. Något som också ansågs viktig var att samordna namnen mellan
Verkstadshandboken i Scania Multi och andra visningsprodukter som utvecklas och förvaltas inom
Scanias eftermarknadsavdelning. ”Hitta inte på så mycket nytt” var en anmärkning på prototypen. Den
här kommentaren anser jag är väldigt viktig att tänka på i det eventuella fortsatta arbetet med en
alternativ navigeringsstruktur.
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7 Diskussion
I det här kapitlet kommer jag att inledningsvis diskutera genomförandet av studien och granska min
teoretiska utgångspunkt samt mitt förhållningssätt till källor och metoder. Jag kommer att reflektera över
om jag hållit mig inom ramen för rapportens teoretiska frågeställning samt ifrågasätt hur pass gångbar
och tillförlitlig studien är med avseende på metod och resultat, (se 7.1). Vidare kommer jag att dra
slutsatser av resultatet, (se 7.2), och reflektera över vilka andra arbeten som skulle kunna dra nytta av
eller använda min metod för att uppnå liknande resultat (se 7.3). Slutligen kommer jag att diskutera
fortsatta, framtida forskningsområden som skulle kunna vara relevanta för ämnet i rapporten, (se 7.4).

7.1 Källor och metoder
Nedan följer en reflektion på den teoretiska utgångspunk jag haft för mitt arbete när jag utgår från min
tolkning av två modeller. Jag kommer också att förhålla mig kritisk till de metoder som jag har använt.
Slutligen kommer jag att diskutera om resultatet är rätt tolkat samt de omständligheter som kan ha
påverkat resultatet.

7.1.1 Det teoretiska materialet som underlag
Jag bygger min teori på att Andersson och Söderströms resonemang kompletterar varandra. Det finns
inte mycket litteratur när det gäller att strukturera teknisk information. Däremot finns det mycket skrivet
om informationsstrukturer för digitala medier så som exempelvis webben. Därmed har jag försökt slå
ihop två modeller från de båda verksamhetsområdena. När jag jämställer de olika designerna i
Söderströms modell med de signaler som Andersson talar om i sitt resonemang har jag ingen forskning
som stödjer min teori. Det är min tolkning av de två modellerna och resonemangen som jag bygger
frågeställningen och analysen av resultatet på och därmed drar mina slutsatser.
Övriga litteraturstudier, metoder och teoretiska utgångspunkter känns relevanta för studien och håller sig
inom ramen för rapporten. Jag har använt teorier som berör studiens alla moment, allt från att bygga en
informationsstruktur till att användningstesta den. Jag har valt en metod och en standard som jag bygger
min prototyp på samt ett användbarhetstest där jag testar hur väl min idé faller ut i en verklig situation.
Information Mapping-metoden, den del av ISO-standarden som heter AP239 eller PLCS (Product Life
Cycle Support), samt metoden för användningstestet fungerade bra och var till stor hjälp vid
framtagningen och utprovningen av informationsdesignen.

7.1.2 Metodkritik
Jag gjorde ingen målgruppsanalys i det här arbetet. Jag har tidigare gjort studier av målgruppen men
dessa studier hade inte samma syfte som de studier jag kunde ha gjort inom ramen för arbetet.
Om jag hade vänt mig till användarna med min lofi-prototyp så hade de kunnat ha synpunkter på
utformningen i ett tidigt skede. Det hade varit till stor hjälp och en fördel för testet eftersom jag ensam
inte har de tekniska kunskaper som behövs för att bygga upp informationsdesignens huvud- och
undergrupper. Hade jag dragit nytta av mekanikernas kunskaper hade informationsdesignen varit mer
genomtänkt. Eftersom huvud- och undergrupperna såg ungefär likadana ut hade mekanikerna svårt att
förstå var de befann sig i prototypens informationsdesign.
Jag borde ha förklarat hur prototypens informationsdesign var uppdelad och vilka benämningar jag
använde när jag kategoriserade, klassificerade och organiserade informationen. Ord som avdelning,
huvudkategori och informationstyper säger inte mekanikern så mycket. Om jag hade beskrivit ordets
innebörd och vad det står för i prototypen hade vi pratat samma språk. Jag hade kunnat ställa frågor som
”i vilka huvudkategorier hittar du information om styrvinkelgivaren” (se uppgift 9) eller ”i vilken
informationstyp bekräftar att komponenten ingår i ett system” (se uppgift 12).
Jag började bygga min prototyp för tidigt. Jag borde ha gjort mer omfattande litteraturstudier innan jag
byggde min prototyp. Jag hade inte min teoretiska frågeställning helt klar vilket ledde till att jag bakvänt
fick söka information som stöttade min prototyp istället för att utgå från en teoretisk modell som jag
byggde prototypen från. Om jag hade läst in mig på teorin tidigare hade jag satt upp användbarhetsmål
för vad den här prototypen som talade om hur den skulle mätas. Det vill säga någon form av mätbara
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tester som beskriver om användarna har förstått vad de gör, ser och upplever. Det här är en nyttig
erfarenhet till nästa iteration i designarbetet.

7.1.3 Validitet
Eftersom mekaniker inte har fått vara med och kravställa designen fick de interagera med en design som
inte blev optimal för deras behov. Mekanikerna är inte vana att tänka på fordonet funktionellt. Dessutom
är de präglade av nuvarande Verkstadshandbok i Scania Multi. Den nya strukturen tar hänsyn till
fordonets funktioner på ett sätt som inte presenteras i dagens system. Den första halvtimmen av
användningstestet gick i de flesta testfallen åt till att mekanikern mentalt skulle förstå vad de ställdes
inför. Då jag utgick från min egen idé gällande strukturen och visste vad jag ville få för resultat kan jag
omedvetet ha styrt tolkning av resultat för att dra så fördelaktiga slutsatser som möjligt. Jag hade hjälp av
en observatör under användningstesterna samt när resultatet analyserades. Det ger lägre risk för
feltolkning av resultatet eftersom vi var två.
Urvalet av försökspersoner bör inte ha haft någon negativ inverkan på resultatet. Enligt metoden för
användningstestet ska 5-8 riktiga användare användas i testet för att hitta de grövsta missförstånden i en
produktdesign. Eftersom jag använde mig av 7 yrkesverksamma mekaniker har jag hållit mig inom
riktlinjerna för metoden.
Brister i interaktionsdesignen kan delvis förklaras med de brister det innebär att använda PowerPoint
som prototypverktyg. Möjligtvis skulle ett alternativt prototypverktyg ha underlättat mekanikernas
tolkning av prototypen när jag testade en så detaljerad design som jag har byggt. I ett mer avancerat
prototypverktyg hade jag enklare kunnat bygga in funktioner som belyser och bekräftar en händelser.
Många uppgifter påverkas indirekt av interaktionsdesignen och det är svårt att avgöra om det är fel i
prototypens informationsdesign eller om det är bristerna i interaktionsdesignen som är problemet.
Eftersom PowerPoint har sina begränsningar som prototypverktyg finns det skillnader mot hur det
riktiga systemet fungerar i detalj. Ett exempel är att knapparna i Scania Multi i dag accentueras och
ändrar färg vilket inte finns i prototypen.
Med utgångspunkt från studiens frågeställning anser jag att jag har besvarat frågan och gjort en rimlig
tolkning av resultatet. Jag har hittat de största fallgroparna, riskerna och hindren i prototypen. Jag har
också belyst vad som är bra så här långt med hänsyn till om signalen var rätt, ren och stark.

7.1.4 Reliabilitet
Man kan ställa sig kritisk mot de inlärningseffekter som studien medförde. Genom att försökspersonen
lärde sig hur informationsdesignen är uppbyggd och hur prototypen är byggd kan ordningen på
uppgifterna ha påverkat resultatet. Eventuellt är scenario två är lättare än scenario ett. Det går inte att
bortse från att inlärningseffekten kan ha en viss påverkan på resultatet av testet eftersom uppgifterna
följde samma ordning för alla försökspersoner. Uppgifternas ordning sattes upp för att skapa en så
realistisk situation som möjligt.
Metoden mäter mycket förstahandsintrycket då flera säger att det blir bra bara man vänjer sig. Därför är
det svårt att uttala sig om effekter av en längre tids användning.
Man kan argumentera för att kvantitativa data skulle göra undersökningen mer tillförlitlig men eftersom
användningstestet var formativt var det bättre att göra en kvalitativ undersökning. Det viktiga var att
förstå vad som kunde bli bättre. Undersökningen gav ändå ett visst mått av mätbar data eftersom man
kan analysera hur många som faktiskt klarade av eller förstod uppgiften.
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7.2 Slutsatser
I teorikapitlet beskrevs kommunikationsprocesser se, kapitel 3.1. Där gjorde jag en egen tolkning och
jämförelse mellan Andersson och Söderströms resonemang om hur mottagaren tar del av informationen
samt de risker och hinder som finns för att signalen inte ska nå fram. Andersson menar att Rätt signal
innebär att rätt bedöma mottagarens bakgrund och presentera uppgifterna i rätt ordning. Min tolkning av
Andersson och som jag ställer mot Söderströms resonemang är att om signalen är rätt är
interaktionsdesignen presenterad så att den passa målgruppen. Vidare säger Andersson att Ren signal
innebär att sålla ut det väsentliga i informationen. Jag tolkar det som att vid ren signal är
informationsdesignen väl utformad enligt Söderströms modell. Med Stark signal menar Anderson att det
innebär att så långt som möjligt säga rent ut vad man vill ha sagt. Vid en stark signal behöver inte
mottagaren tveka. I min tolkning av Söderström menar jag att beroende på signalens styrka är avgörande
för om den grafiska designen når fram. Hur fungerade signalerna i prototypen?
Det var framför allt fyra olika avsnitt inom användningstestet där återkopplingen på prototypens design
var extra tydlig. De mest framträdande avsnitten var att det var svårt att se knappar och klickbara länkar,
se 7.2.1. Designen uppfattades också som rörig, se 7.2.2. När försökspersonerna väl hade förstått
informationsdesignen var det lätt att se att den skulle kunna vara till stor hjälp att hitta rätt information,
se 7.2.3. Uppdelningen av informationen fick bra kritik när försökspersonerna hade vant sig vid de olika
vyerna, se 7.2.4.

7.2.1 Svårt att se knappar och klickbara länkar
Stark signal/Grafisk design
Vissa knappar och funktioner var svåra att se och interagera med. Exempelvis hade försökspersonerna
väldigt svårt att se olika knappar och vad som var klickbara länkar. Det här är troligtvis en effekt av att
prototypen i vissa fall har en väl genomarbetad funktionalitet men brister i sin grafiska design vilken jag
heller inte lade ner så mycket kraft på att utveckla. Signalen är till viss del otillräcklig i den grafiska
designen. Detta kan ha påverkat resultatet negativt. Se Figur 19.

Rätt signal/Interaktionsdesign
Återkopplingen från prototypen var ringa eller helt frånvarande i många av de uppgifter där
försökspersonerna var oförstående inför var de hade hamnat eller hur de hade kommit dit.
Försökspersonen fick heller inte information om vad som skulle hända om man klickade på exempelvis
en länk. Dessa brister i interaktionsdesignen kan ha haft negativ påverkan på resultatet. Se Figur 19.

Figur 19: Dålig återkoppling relaterade till grafisk design och interaktionsdesign.
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7.2.2 Designen upplevs som rörig
Stark signal/Grafisk design
Det var vissa problem med att hitta huvudkategorierna i den fysiska vyn. I dagens Scania Multi använder
man inte flikar för att navigera inom informationen utan man söker rätt på relevant information genom
att använda kontextmenyer i navigeringsträdet. Eftersom man inte har någon inarbetad vana att söka
information med hjälp av flikar tog det tid för försökspersonerna innan de hade hittat framför allt
huvudkategorierna och bekantat sig med flikarna som benämner de olika informationstyperna.
Mekanikerna var till stor del präglade av designen i nuvarande Verkstadshandbok i Scania Multi. Det kan
också ha påverkat upplevelsen av designen när man ställs inför en helt ny nedbrytningsvy. Kommentarer
som att det blir nog bra bara man vant sig tyder på att det är en stor bidragande faktor vid det första
intrycket av designen. ”Var är boken?” var en spontan reaktion från en av försökspersonerna när
personen först kom in i prototypen. En annan kommentar var att det vore bra att behålla BTI-strukturen
parallellt några år tills man har vant sig. Personligen tror jag inte riktigt på den idén. Det skulle kunna
leda till motstånd att använda den nya navigeringsstrukturen innan man har förstått nyttan vilket inte
skulle hjälpa inlärningen. Även underhållet skulle bli lidande eftersom det blir problem för
teknikinformatörerna att underhålla två strukturer.

Rätt signal/Interaktionsdesign
Som tidigare nämnts menar Rosenfeld att genom hypertext når användaren information utifrån sina egna
erfarenheter, referenser och värderingar. Däremot finns det en risk att hypertext får användaren att
känna sig vilsen, förvirrad och frustrerad (Rosenfeld et al. 1998:40).
I prototypen tror jag att det här var ett typiskt exempel på
risken med hypertextlänkarna. Kombinationen med att
hypertextlänkar i sig kan vara förvirrande tillsammans
med bristerna i interaktionsdesignen där försökspersonerna vissa gånger fick bristfällig information om
vart länkarna skulle ta dem skapade en känsla av att
designen var otydlig. Ett bra exempel är länkarna i
avdelningen Egenskap inom informationstypen
Komponenter i den funktionella vyn. Länkarna består bara
av komponentnamn och det finns ingen information om att
de kommer att ta användaren till huvudkategorin
Instruktion i den fysiska vyn. Se Figur 20.
Figur 20: Alla ingående komponenter finns som
länkar men det fattas information om vad
som händer när man klickar på den.

Ren signal/Informationsdesign
Helt nya begrepp presenteras i den här prototypen, framförallt begreppet Funktionell vy med
avdelningarna Symptom och Egenskap. Det sätt på vilket systemet kopplas mot komponenterna med
hypertextlänkar till en systemmässig nedbrytningsvy är också en annorlunda infallsvinkel som är ny för
mekanikerna. Ytterligare en nyhet för mekanikerna är att de kunde tvärnavigera inom
informationsprodukten. Sammantaget presenterades mycket ny funktionalitet och nya begrepp som
användarna aldrig har kommit i kontakt med tidigare i visningsprodukten.
Både benämningen Funktionell vy och Egenskap ställde till problem då det är svårt att se skillnad på
funktioner och egenskap. Även om jag har skapat definitioner för benämningarna har jag själv svårt att
hålla isär begreppen och är inte säker på att definitionerna kommer att hålla ”hela vägen ut” om man gör
en produktnedbrytning på ett helt system eller (ännu värre) hela fordonet med dess komponenter, system
och egenskaper eller, om man så vill, användarfunktioner.
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7.2.3 Enklare att felsöka
Rätt signal/Interaktionsdesign
Användarfunktioner beskrivs som en funktion hos fordonet och som en användare (exempelvis förare
eller mekaniker) kan uppleva eller påverka. En reflektion på definitionen är att den är för bred och borde
vara snävare definierad. Vem är egentligen användare, förare eller mekaniker? Det borde vara föraren
som upplever användarfunktionen. Mekanikern ska förstå användarfunktionen men behöver nödvändigtvis inte påverka den. Däremot måste mekanikerna förstå funktionerna och vilka komponenter och system
som är med och realiserar egenskaper samt vilka symptom som kan uppkomma om en komponent går
sönder. Ett av prototypens huvudsyfte var att den nya navigeringsstrukturen skulle förenkla felsökning av
fordonen. Mekanikerna såg nyttan med den funktionella vyn genom då den stöttar felsökningen av
fordonen. Mekanikerna kunde efter att ha arbetat en stund i prototypen förstå hur avdelningarnas
egenskaper och symtom hängde ihop. Det visar att prototypens interaktionsdesign var väl anpassad efter
målgruppen behov.
Under användbarhetstestet hade försökspersonerna problem med den uppgift som testar om
informationsdesignen är bra uppbyggd med avseende på att vara ett bra stöd vid felsökning. När
mekanikerna efter testet skulle lämna synpunkter på prototypen fick ändå felsökningen bra kritik. Här
kan man lägga till en ny aspekt inom användbarhet som handlar om lärbarhet där en produktdesign ska
vara lätt att lära sig och lätt att komma ihåg (Nielsen 1993:24-33).

7.2.4 Bra uppdelad
Rätt signal/Interaktionsdesign
Vissa av de beskrivningstyper som används för Verkstadshandboken i Scania Multi används även som
informationstyper i prototypen, exempelvis Översikt, Placering och Specifikation. En fördel var att de blir
mer synliga i och med fliksystemet. I dagens Verkstadshandbok i Scania Multi är de besvärligare att se
och använda beskrivningstyperna i och med kontext menyn och därför är de också lättare att missa
informationen.

Ren signal/Informationsdesign
Information Mapping-metodens indelning i huvudkategorier med instruktionsämnen och
kunskapsämnen samt på det sätt informationstyperna var indelade föll i det stora hela väl ut.
Informationsdesignen är i grunden bra och skulle stödja mekanikerna i sitt sökande efter relevant
information. En stor brist i prototypen är att jag inte hade tillräcklig teknisk kunskap och för lite tid för
att kunna dela in informationen i avdelningarnas huvud- och undergrupper. Det skulle ha ökat
förståelsen för de olika kategorierna i den fysiska-, systemmässiga- och funktionella vyn.
Flikarna Systemöversikt se figur 21, Ritning och Verktyg
tillsammans med sitt redaktionella innehåll fick god kritik.
Dessa flikar är helt nya i prototypen.
Fliken Specifikation ansågs också vara bra. Den här fliken
finns i dagens Verkstadshandbok i Scania Multi men i och
med att signalen i dag är otillräcklig missas den ofta.
Därför fick fliken oförtjänt bra kritik som ”ny”
informationstyp i prototypen.
Däremot var Begreppsfliken för lik fliken Beskrivning och
tillförde inget mervärde. Informationstypen Begrepp bör
kunna tas bort och eventuell information flyttas över till
informationstypen Beskrivning.

Figur 21: Fliken Systemöversikt under Avdelningen
Egenskap med sitt redaktionella innehåll.
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7.3 Generaliserbarhet
När det gäller forskning och litteratur kring teknisk information har branschen inte hunnit med i den
snabba utvecklingen som skett inom den digitala publiceringen. Jonatan Lundin (2008) skriver (om
sökbarhet i manualer) att det finns väldigt lite forskning som har fokuserat på hur användare söker och
hittar rätt information i manualer. Den forskning som finns inom teknisk information berör framför allt
hur det redaktionella innehållet ska utformas och presenteras för att sambandet mellan text och bild ska
vara lätt att ta del av och sätta sig in i (Teknikinformatören 1/2008). Min erfarenhet av utveckling inom
den tekniska informationen är att man direkt översätter hur användaren läser information på papper när
man skapar teknisk information för digitala media. Förutom att användaren har andra förutsättningar
när det gäller att orka läsa stora mängder information på datorn (vilket är en uppsats i sig) så har man
helt nya möjligheter att strukturera och organisera den digitala informationen. Den här studien ger en
liten inblick i de fällor och risker som finns när man försöker dela informationen i hanterbara
informationsenheter och kan därmed appliceras på strukturering av teknisk information generellt.
Om man tittar specifikt på studiens resultat så har ny teknisk utveckling inom den tunga fordonsindustrin gett ett ökat behov av att kunna beskriva fordonens funktioner. Det här bör inte vara ett typiskt
problem som Scanias eftermarknadsavdelning ställts inför utan resultatet från studien bör vara
applicerbart på verkstadshandböcker inom hela branschen.
Jag kan se en skillnad mellan personbils- och den tunga fordonsindustrin. Den senare ställer högre krav
på att teknikinformationen måste ha väl genomtänkt informationsdesign. De olika fordonsbranscherna
vänder sig till helt olika målgrupper. De tunga fordonen används av en yrkeskår som arbetar i en hårt
konkurrensutsatt näringsverksamhet.

7.4 Framtida forskning
Resultatet från den här undersökningen visar på delar som behöver fortsatt utredning. Det behövs
generellt mer forskning inom området teknikinformation med avseende på att den nya tekniken ställer
andra krav på informationsdesign och interaktionsdesign. Är det rätt angreppssätt att diskutera begrepp
som rätt, ren och stark signal och samtidigt jämställa dessa mot IT-designerns sätt att prata om tre
sorters design: grafisk, informations- och interaktionsdesign?
Det redaktionella innehållet i prototypen var genomarbetat vilket gav en känsla av att programmet var
klart. Jag fick mycket synpunkter på det redaktionella innehållet. Tyvärr fanns det inte utrymme att ta
hand om den här typen av återkoppling inom ramen för rapporten. Det vore därför intressant att
undersöka hur utformningen av det redaktionella innehållet påverkar upplevelsen av verktyget.
Jag ser att det finns goda förutsättningar för att fortsätta utveckla Verkstadshandbokens design. Genom
arbetet med prototypen och framför allt genom testningen av prototypen har jag lärt mig mycket om
målgruppen och deras behov. Det är värdefull kunskap inför det fortsatta arbetet med nya versioner av
verkstadshandboken. I framtiden vill jag göra om studien men använda mätbara tester som beskriver hur
användarna upplever produkten.
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9.1 Användningstest
Scania Multi 2008-04-15 – 2008-04-16
Inledande manus:
- Vi ska testa en ide till en ny version av verkstadshandboken i Scania Multi och behöver din hjälp för
att se om den håller.
- Vi vill veta om prototypen inte beter sig som du förväntar dig, eller om det finns saker i den som är
konstiga.
- Du kommer få några uppgifter att lösa med hjälp av prototypen. Det är viktigt att du ”tänker högt”,
dvs. talar om vad du tänker.
- Jag är handledare och kommer att hjälpa dig när problem uppstår.
- Prototypen är inte heltäckande, och om du hamnar utanför det som finns kommer jag tala om vad
som skulle hända om det vore "på riktigt"
- Jag kommer däremot inte att hjälpa dig att ”lösa” uppgifterna. Vi vill ju veta hur enkel prototypen är
att använda.
- Det är alltså prototypen vi testar, inte dig. Om du kör fast så beror det på att designen inte är klar.
- Och det är ju jättebra att vi hittar problemen nu istället för när det är färdigbyggt.
- [Mikael] är observatör och kommer att anteckna vad som händer.
- Är det ok om vi spelar in testet ifall han missar nåt? Det är för vårt eget minnes skull, vi kommer inte
att sprida det till någon annan.

--------- Bakgrundsfrågor:
Ålder?
År i branschen?
År på den är arbetsplatsen?
Hur mycket använder du Scania Multi idag?

Testfall, del 1
Kunden klagar på vibrationer i framvagnen, dessutom blir vibrationerna värre vid inbromsning. Kunden
säger att det känns som om ratten skakar.
1. Det fordon du ska reparera har chassinummer 2 017 813. Ta dig in i Verkstadshandboken.
Rätt svar: Skriver in chassinumret – klickar på sök – väljer ”skiftnyckeln”
2. Du försöker förstå symptomet och vad det är som gör att symptomet kan uppkomma. Var kan Du
hitta information som kan vara relaterad till att föraren upplever någon form av obehag när han
bromsar.
Rätt svar: Tar sig till Funktionell vy – symptom – körbekvämlighet – vibrerar i framvagnen
3. Vilka möjliga orsaker kan symptomen bero på?
Rätt svar: Klickar på vibrerar i framvagnen
- Bromsvibrationer – skivbroms,
- Hjulstörningar - ”flutter”,
- Hjulstörningar,
- Motorvibrationer – vevaxelfrekvens
4. Välj det alternativ som känns mest relevant för det fel som kunden klagar över. Vad händer nu?
Rätt svar: Klickar på Bromsvibrationer – skivbroms och hamnar på fliken Egenskap –
Bromsvibrationer – Beskrivning
5. Vilka relevanta komponenter är inblandade i felet?
Rätt svar: Skivbroms – Skivbromsok –Bromsskiva
6. Du behöver få tag på felsökningsinstruktionerna för att veta hur du ska felsöka komponenten. Hur
gör du det?
Rätt svar: Klickar på Bromsskiva hamnar i den Fysiska vyn under Bromsskiva – Instruktioner och
väljer Metoder och Felsökning.
7. Vad får skillnaden mellan det största och det minsta värdet i bromsskivans tjocklek vara, utan att
den behöver bytas?
Rätt svar: max 0,08 mm
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Testfall, del 2
Kunden klagar samtidigt på att fordonet uppför sig instabilt i skarpa kurvor.
8. Du vet att fordonet har ESP-reglering och misstänker att någon av ESP- givarna kan vara orsaken
till felet. Av beskrivningen att döma gissar du att det är T100, Styrvinkelgivaren, men du vet inte
vart den sitter. Ta reda på T100, Styrvinkelgivarens placering.
Rätt svar: Klickar på Fysisk vy – Komponenter – Bromsystem – T100, Styrvinkelgivaren.
9. I vilken beskrivning hittar du informationen om T100, Styrvinkelgivaren?
Rätt svar: Funktion
10. Vad tror Du att du hittar under respektive flik i den här instruktionens huvudgrupp?
Rätt svar: Placering… Översikt… Begrepp … Beskrivning…
11. Men idag är du visst lite stressad! Vilket system ingår T100, Styrvinkelgivaren i?
Rätt svar: Klickar på (Fysisk vy) – System – Bromsystem – EBS 5.0
12. Kan du med hjälp av informationen under en av flikarna få bekräftelse att T100, Styrvinkelgivaren
faktiskt tillhör EBS-systemet?
Rätt svar: Klickar på Översikt
13. Nu vill du se hur T100, Styrvinkelgivaren är ansluten till styrenheten. Du behöver ha tag på EBS Elschema. Var hittar du det?
Rätt svar: Klickar på Instruktion – Ritning – El-schema.
14. Vilka andra system inklusive komponenter medverkar i ESP-regleringen? Hur tar du reda på det?
Rätt svar: Tar sig till Funktionell vy –Symptom – Körupplevelse – ESP-reglering
EMS – COO – APS – EBS inklusive komponenter
15. Vad är det för skillnad på fysisk och funktionell vy?
Resonemang: Vilken är din bild över funktioner kontra geografisk (fysisk) placering etc.?
16. Vad borde finnas under Symptom och Egenskaper?
Resonemang: Vad tycker du?
17. Vad borde finnas under Komponenter och System?
Resonemang: Vad tycker du?

--------- Efter testet
Vad är ditt huvudintryck av den här designen?
Vad var bra?
Vad var särskilt svårt?
Vad borde vi göra om?
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9.2 Del av prototypen

Bilaga 9.2.1: Under avdelningen Komponenter i den Fysiska vyn kan man välja den komponent som
man vill läsa mer om. Här är huvudkategori Funktion vald med tillhörande Informationstyper.
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Bilaga 9.2.2: Under avdelningen Komponenter i den Fysiska vyn kan man välja den komponent som
man vill läsa mer om. Här är huvudkategori Instruktion vald med tillhörande Informationstyper.
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Bilaga 9.2.3: Under avdelningen System i den Fysiska vyn kan man välja det system som man vill läsa
mer om. Här är huvudkategori Funktion vald med tillhörande Informationstyper.
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Bilaga 9.2.4: Under avdelningen System i den Fysiska vyn kan man välja det system som man vill läsa
mer om. Här är huvudkategori Instruktion vald med tillhörande Informationstyper.
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Bilaga 9.2.5: Under avdelningen Symptom i den Funktionella vyn kan man välja symptom som föraren
klagar på och som är kopplade mot fordonets egenskaper. Här finns endast informationstypen
Symptombeskrivning.
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Bilaga 9.2.6: Under avdelningen Egenskap i den Funktionella vyn kan man välja att läsa om de olika
funktioner som fordonet har och som vid fel ger fordonet symptom.
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