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Abstract 
The Company Scania has started a process of making their technical instructions 
more image based. The aim is to reduce the amount of text without affecting the 
understanding, in order to relieve the reader. The project has come to the conclusion 
that there is a need for symbols which, among other things, shows action. These 
symbols should be created in an orderly fashion and be part of a coherent and 
harmonized structure. In this thesis, I have developed guidelines for icon creation that 
illustrators, and others who creates new symbols for Scania, can use as a supporting 
document. I have read some of the previous research done on the topic at Scania, used 
methods as interview, image analysis and literature studies to develop these 
guidelines. I came to the conclusion that each guideline needed an explanation in text 
and a visualized example in order for reader to understand my recommendations as 
well as possible. The guidelines establish, inter alia, the sizes, colours, mannerisms 
and placing that should be used for the symbol that is created, to convey the 
information to the receiver as efficiently as possible. 
 

Abstrakt 

Företaget Scania har påbörjat ett arbete med att göra sitt tekniska 
instruktionsmaterial mer bilddrivet. Syftet är att minska textmängden utan att 
påverka förståelsen, för att på så vis avlasta läsaren. I projektet har man kommit 
fram till att det behövs symboler som visar bland annat vilka handlingar som ska 
utföras. Dessa symboler bör skapas under ordnade former och ingå i en enhetlig 
och harmoniserad struktur. I det här examensarbetet har jag tagit fram riktlinjer 
för symbolskapande som illustratörer och andra som skapar nya symboler på 
Scania ska kunna använda som ett stöddokument. Jag har tagit del av de tidigare 
efterforskningar som gjorts på ämnet inom Scania, använt metoder som intervju, 
bildanalys och litteraturstudier för att ta fram dessa riktlinjer. Jag kom i mitt 
arbete fram till att varje riktlinje behövde en förklaring i text och ett visualiserat 
exempel för att läsaren ska förstå mina rekommendationer så bra som möjligt. 
Riktlinjerna fastställer bland annat vilka storlekar, färger, manér och placeringar 
som bör användas för att symbolen som skapas ska förmedla informationen till 
mottagaren så effektivt som möjligt.  
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1 Inledning 

Det här examinationsarbetet har gjorts i samarbete med Scania. Scania har 
uttryckt ett behov av riktlinjer gällande symbolskapande i samband med 
bilddrivna instruktioner. Dessa riktlinjer har tagits fram ur ett informationsdesign-
perspektiv och det är detta jag redogör för i den här rapporten. 

1.1 Bakgrund 
Företaget Scania producerar, konstruerar och levererar bussar, lastbilar, 
motorer och tjänster. Dessa tjänster innebär att Scania erbjuder bland annat 
underhåll och reparationer, leverering av reservdelar och utbildning.  

Bland annat skapar Scania servicelitteratur för sina användare, som Scanias 
servicehandbok (Workshop Manual). Denna innehåller tekniska manualer för 
skötsel, tillsyn och reparation, och vänder sig till förare, mekaniker och 
servicepersonal. Workshop Manual publiceras via ett system som heter 
MULTI. Användarna kan ta del av MULTI via internet och informationen 
läses främst på skärm.   

I tidigare undersökningar (se 2.2 Granskning av tidigare material), bland 
annat Frida Larssons examensarbete (2012) som gjordes i samarbete med 
Scania, har det framkommit att målgruppen verkstadstekniker inte är nöjda 
med det informationsmaterial (instruktioner) som de skall använda i sitt yrke. 
Målgruppsanalyser från dessa projekt visar att tekniker och servicepersonal 
inte är motiverade att läsa stora mängder text utan vill att det hela skall 
fungera snabbare och mer effektivt. Detta är en av de faktorer som har 
resulterat i att Scania beslutat att tekniska instruktioner skall vara bilddrivna 
snarare än textdrivna. Målet är att minska textmängden utan att försämra 
förståelsen. Bland annat har man fastslagit att symboler ska ingå i materialet 
för att komplettera övrig information. Symbolerna som ska verka i dessa 
material har stor betydelse för att den relevanta informationen effektivt 
förstås av mottagaren. 

Det finns många användningsområden för de symboler som skapas på Scania. 
Det har dock varit otydligt vilka som har ansvar för produktionen, hur 
symboler ska användas, sparas och organiseras. På grund av detta ordnades 
det i Södertälje ett möte med workshop den 19 mars 2015. Under mötet 
bestämdes att det skall skapas en gemensam organiserad lagringsyta för 
samtliga symboler, samt att en avdelning bör tilldelas ansvaret för att avgöra 
om nya symboler ska skapas. På det viset kommer det finnas en översikt av 
befintliga symboler som kan återanvändas, och det blir lättare att avgöra om 
det behöver produceras nytt. Det kommer ske en genomgång och rensning av 
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befintliga symboler, men det behöver även tas fram riktlinjer för kommande 
symboler.   

1.2 Syfte 
Arbetet syftar till att ta fram riktlinjer för hur symboler skall skapas och se ut 
i Scanias servicelitteratur. Riktlinjerna ska hjälpa symbolskaparen att rita 
tydliga symboler som fungerar enhetligt med varandra. Mitt förslag på 
riktlinjer baseras på de efterforskningar jag gjort i detta arbete.  

1.3 Frågeställningar 

1.3.1 Problemformulering och frågor 

Hos Scania saknas en grundläggande tydlig struktur för hur symboler skall 
skapas. Redan framställda symboler har tagits fram för olika produkter och 
olika syften men det saknas en enhetlig struktur och harmonisering.  
Vilka riktlinjer bör användas för att skapa symboler som ska användas i 
bilddrivna tekniska illustrationer, för att symbolerna i sin tur ska 
förmedla/förstärka informationen till mottagaren så effektivt som möjligt?  

1.3.2 Målgrupp 

Målgruppen för riktlinjerna är illustratörerna som skall skapa symbolerna. 
Symbolernas målgrupp är i sin tur mekaniker och servicepersonal som skall 
utföra reparation och underhåll. Jag har haft båda målgrupper i åtanke i mitt 
arbete. 

1.4 Avgränsningar 
I detta arbete har jag endast fokuserat på hur nya symboler skall tas fram. Jag 
har inte ägnat mig åt någon redesign eller förbättring av redan publicerade 
symboler.  
Eftersom symboler förekommer i flera olika sammanhang inom företaget 
Scania, och jag hade inte möjligheten att ta fram riktlinjer som tillgodoser alla 
målgrupper och behov. Däremot syftar arbetet till att ge en grund för vidare 
arbete att ta fram riktlinjer som kan användas mer generellt, genom att börja 
med att utgå från ett specifikt användningsområde.  
I de bilddrivna instruktionerna finns symboler som visar vilka verktyg som 
skall användas, det finns symboler för information, tips och varningar, och 
slutligen symboler som visar vilken handling som skall utföras t.ex. ta bort, 
sätt dit, lossa. Det är den sista grupperingen som jag har fokuserat på.  
På grund av min tidsram har jag inte fördjupat mig i problematiken kring 
kulturella/språkliga skillnader mellan olika delar av världen, utan kommer 
utgå från ett svenskt perspektiv. 
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Scanias concern-språk är engelska, vilket är lämpligt eftersom Scania har 
illustratör-konsulter i både Ungern och Kina. Att endast skriva dokument på 
ett språk underlättar till exempel uppdateringar, och minskar risken för att 
något av språken glöms bort. I detta arbete kommer jag dock presentera 
riktlinjerna på svenska, materialet kommer sedan bearbetas genom bland 
annat översättning innan det sätts i bruk. Min inriktning är informativ 
illustration, så detta arbete fokuserar inte djupare på hur text bör utformas.  
 

1.5 Definitioner av begrepp 

1.5.1 Bilddriven information 

Med ”bilddriven information” menar jag i detta arbete att informationen drivs 
främst av bilder. Illustrationer och symboler dominerar materialet och 
kompletteras med text istället för tvärtom.    

1.5.2 Symbol 

Det finns många olika definitioner av symboler, i det här arbetet utgår jag 
från Fiskes definition: En symbol är en bild som inte har en koppling eller 
likhet till ett objekt utan fungerar på grund av att dess betydelse är en 
överenskommelse (Fiske 1990 s.69). 

1.5.3 Arbiträr 

För att ytterligare förtydliga min diskussion kring symboler använder jag i 
arbetet begreppet arbiträr. En arbiträr ikon är enligt Lidwell m.fl. en bild som 
saknar eller har ytterst liten relation till verkligheten, betydelsen måste läras 
in (Lidwell m.fl. 2003 s.132).  

1.5.4 Riktlinjer 

Riktlinjer kan se ut på många olika sätt, i det här specifika fallet menar jag 
med riktlinjer ett stöddokument för att anställda skall kunna utföra sina 
arbetsuppgifter.  
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2 Metoder 

2.1 Litteraturstudier  
I mina efterforskningar har jag riktat in mig på hur man kommunicerar med 
visuell information rent kognitivt, men även vilka design-principer som finns att 
utnyttja. Jag har också tittat på andra riktlinjer och rekommendationer för tekniska 
illustrationer och utformandet av pictogram och symboler.  

2.2 Granskning av tidigare material  
Utvecklings- och förbättringsarbete pågår kontinuerligt på Scania. Det innebär att 
utredningar, målgruppsanalyser och utprovningar finns att ta del av. Jag har 
främst tittat på följande tre arbeten som fokuserar på bilddrivna instruktioner och 
symboler: 

2.2.1 2012 Bildbaserade instruktioner i Scanias Servicehandbok 

Frida Larsson har skrivit ett examensarbete i informationsdesign med inriktning 
mot informativ illustration. Hennes arbete fokuserar på samspelet mellan bild och 
text i servicehandbokens manualer. Larssons artefakt består av riktlinjer för 
utformning av manualer, och hon tar bland annat upp vikten av symboler i 
samverkan med instruktionerna. I arbetet har Larsson genomfört både intervju och 
utprovning med verkstadsmekaniker (Larsson 2012), som är slutmålgruppen i mitt 
eget arbete.  

2.2.2 2014 Projekt YS157 

Det här projektet genomfördes med syfte att ta fram en lösning för att göra 
Scanias Workshop Manual bildbaserad och nivåindelad. I projektet genomfördes 
det intervjuer, en Effect Workshop, behovsanalys, samt togs fram en prototyp (se 
bilaga 1: Prototyp YS157). Prototypen utvärderades sedan både internt och externt 
(se bilaga 2: Resultat från utvärdering av mockup för YS157).  

2.2.3 2015 Workshop symboler.  

I mars ordnades en workshop i Södertälje där jag deltog. Syftet var att påbörja ett 
arbete med att organisera med en övergripande struktur för symboler på Scania. 
Bland annat beslutades det att skapandet av nya symboler behöver ske under en 
mer ordnad form för att de ska bli mer enhetliga.  

2.2.4 Sammanfattning av tidigare arbeten  

Av främst de första två har jag kunnat dra en del slutsatser, att målgruppen för 
informationsmaterialet är obenägna att läsa stora mängder text och efterfrågar 
effektivare alternativ återkommer i flera undersökningar och utprovningar.  
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2.3 Intervju 
Intervjun genomfördes på Scania Södertälje 6/5-2015 med Jerry Larsson, teknisk 
illustratör. Intervjun ägde rum i ett avskilt mötesrum. Jag hade förberedda frågor 
som jag utgick ifrån, men lät samtalet utvecklas naturligt. Enligt Denscombe 
räknas den här typen av intervju som semi-strukturerad (Denscombe 2003 s.167).    

Enligt Hägers rekommendation (Häger 2007 s.222) valde jag ut vem som var mest 
lämpad att intervjua. Jag valde att intervjua Jerry Larsson av flera anledningar. 
För det första är han teknisk illustratör och en representant för min målgrupp och 
har god insyn i hur illustratörernas dagliga arbete går till och fungerar. Han har 
arbetat utifrån olika typer av stöddokument innan och vet vilken typ av 
information som är behjälplig i en illustratörs arbete. Dessutom har Jerry varit 
med i flera delar av processen att göra instruktioner mer bilddrivna, och har själv 
utarbetat en del av det material och förslag som finns. 
 
Resultatet av intervjun hjälpte mig att formulera bakgrund, syfte och klargöra 
Scanias förväntningar på artefakten. En kontinuerlig dialog med Jerry Larsson har 
pågått under längre tid och redan behandlat en del av det som togs upp i intervjun. 
Jag ansåg att det var bra att genomföra en mer strukturerad intervju för att dels ta 
upp nya frågor som uppstått, dels för att repetera och konfirmera saker vi pratat 
om tidigare. Framför allt ville jag dokumentera svaren på frågorna i mer ordnad 
form på ett och samma ställe.  

2.4  Bildanalys 
I mitt arbete har det varit givande att titta på tidigare material och förslag. Jag 
valde även att utföra en bildanalys för att fastställa tre symbolers för och 
nackdelar. Att diskutera och tolka ett objekt inom strukturerade ramar i form av 
analys förekommer inom flera fält, t.ex. litteraturanalys eller bildanalys. I det här 
fallet har jag använt mig av ikonografisk/ikonologisk analysmetod (Eriksson 2009 
s.67). Bildanalyser kan se väldigt olika ut beroende på analysobjekt och kontext. 
Metodens infallsvinkel utgår alltså från verket och sammanhanget det ingår i, och 
inte minst analysens specifika syfte (Borgersen 1994 s.147). Cornell hävdar att 
alla metoder och synsätt som används i syfte att analysera och tolka bilder kan 
sammanfattas som bildanalys (Cornell 1985 s.43) vilket innebär att även då man 
har nytta av vissa ramar är det analytikern som till sist måste utforma metoden så 
att den lämpar sig för den bestämda situationen. Resultatet presenteras under 
rubriken 4.2 Resultat av analys. 

2.5 Samtal med Scanias illustratörer 
20/5-2015 besökte jag Scanias illustratörsavdelning för en avstämning. 
Avstämningen gällde främst de visualiseringar jag skapat till riktlinjerna, men 
också riktlinjerna i sig. Alla tillgängliga illustratörer tittade på arbetet i grupp och 
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vi diskuterade fritt kring vad som fungerade bra och vad som skulle kunna 
förbättras. Då illustratörerna är min primära målgrupp var denna respons väldigt 
hjälpsam i mitt arbete att färdigställa rapporten.  
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3 Teori  

3.1 Symboler och pictogram  
Visualiseringar använder element och rymd för att förmedla sin betydelse. Den 
enklaste och mest direkta typen av element är en ikon, då elementet innehar en 
liknelse till tinget den representerar (Tversky m.fl. 2007 s.71). Visualiseringar kan 
användas som ett kognitivt verktyg, genom att avlasta arbetsminnet och 
möjliggöra mer kapacitet till bearbetning av inkommande information (Tversky 
m.fl. 2007 s.72). 
 

En lyckad design innebär att genom val av mönster och symboler kunna optimera 
den kognitiva processen hos betraktaren/läsaren (Ware 2008 s.174). Ware 
använder begreppet ”Cognitive Economics” för att belysa att en designer ibland 
får göra en avvägning mellan en snygg och häftig utformning och användarens 
möjligheter att förstå materialets innehåll. Inövade handlingar och tankemönster 
kräver mindre kognitivt arbete för användaren (Ware 2008 s.178). Det ligger 
alltså i mitt intresse att vara medveten om rådande konventioner inom symboler 
och dess betydelse, för att kunna skapa riktlinjer för lättförståeliga symboler. 

Wong skriver om hur man kan använda ikoner i statistik. Hon beskriver ikoner 
som ett sätt att förmedla ”a snapshot of the data”. Ikoner är inte menade att vara 
konstverk, för mycket detaljer hindrar läsaren att ta till sig den relevanta 
informationen. Wong rekommenderar att piktogram ska hålla en enkel nivå, men 
kan varieras med färg istället för form ifall man vill dela upp en stor mängd 
piktogram, t.ex. om målet är att låta läsaren jämföra olika data (Wong 2010 s. 86-
87). 

Tydliga bildsymboler är ett beprövat sätt att förmedla information snabbt på långt 
avstånd. Piktogram används traditionellt med vit figur mot svart bakgrund vilket 
gör dem visuellt lättlästa. Vissa piktogram kan användas internationellt utan stöd 
av vare sig tal eller skriftspråk. Piktogram är skapade för att ersätta och stödja tal-
och skriftspråk. Falck liknar symboler med bokstäver och menar att även en bok 
är svår att läsa med ”vackert utsirade bokstäver i olika färger” (Falck 2011 s.6). 
Det händer dock att piktogram feltolkas. Falck nämner tre nivåer av förståelse 
som användaren går igenom: känna igen, tolka händelseförlopp samt tolka 
symbolik. För att tolka symbolik i ett piktogram måste symboliken först förklaras 
och läras ut (Falck 2001 s.7-8).  

När man skapar piktogram bör ambitionen vara att hålla så låg stiliseringsnivå 
som möjligt och behålla objektets siluett. Det gäller att rensa bort så mycket 
detaljer som möjligt och samtidigt behålla de som är betydelsebärande eller 
karaktäristiska (Lidén 1999 s.17).   
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Inom semiotiken uppmärksammas främst de tecken som används inom 
kommunikation. Till skillnad från linjära kommunikationsteorier som behandlar 
överföring av information med hjälp av sändare och mottagare, fokuserar 
semiotiken på de av människan skapade strukturerade teckensystemen (Fiske 
1990 s.60-61). Man talar gärna om ”läsaren” istället för ”mottagaren” och ser 
denne läsare som en aktiv del i kommunikationsprocessen. Eftersom tidigare 
erfarenheter, individuella känslor och olika typer av kompetenser påverkar 
mottagandet av informationen anses läsaren bidra till att faktiskt skapa objektets 
betydelse (Fiske 1990 s.61-62). Detta är intressant eftersom informationsdesign 
handlar mycket om att utgå från användaren när ett material utformas. 

Ikon, index och symbol är exempel på tre teckenkategorier. 
En ikon är ett tecken som på något sätt liknar objektet, antingen visuellt eller 
audiellt (Fiske 1990 s.69). Exempel på ikoner kan vara fotografier, kartor eller 
tecken för damtoaletten. (Fiske 1990 s.71). Ett index har ett starkt samband med 
objektet, fysiskt och rumsligt. En vägskylt kan vara ett index i en trafikkorsning, 
men inte om samma tecken avbildas i en bok (Fiske 1990 s.71). En symbol har 
inte den kopplingen eller likheten till objektet utan fungerar på grund av att dess 
betydelse är en överenskommelse (Fiske 1990 s.69). Siffror är ett exempel på 
symboler, de går att tolka tack vare konventioner och kulturella regler. 
Teckenkategorierna förekommer inte endast var för sig utan kan kombineras i ett 
och samma tecken. (Fiske 1990 s.71-72).  

I mitt arbete har jag fokuserat på just symboler, men varit medveten om att ett 
tecken även kan vara en kombination av de tre teckenkategorierna ikon, index och 
symbol (Fiske 1990 s.71-72) som jag nämnde tidigare. Symbolerna kommer 
antagligen bli abstrakta, men finna funktion i sin kontext. De ska komplettera 
illustrationer som skapar igenkänning för specifika maskindelar, men samtidigt 
kunna användas till vilken maskin som helst oberoende maskinens utseende. I mitt 
fall bör symbolerna hållas arbiträra (se bilaga 3: Experiment) med undantag i 
vissa fall. Ögon och händer är exempel på tecken som visserligen är ikoniska till 
en viss grad, men inte löper risk att missförstås även om olika individers ögon och 
händer naturligtvis ser olika ut. Det är större skillnad mellan ett hjul och en fläkt 
än ett öga tillhörande person A och ett öga tillhörande person B. 

3.2 Pilar, riktningar och rörelser  
En av utmaningarna i detta arbete var att visa rörelser eller skeenden. Detta kan 
göras på flera olika vis till exempel genom att använda en sekvens av bilder, 
”ghosting” av mellanliggande positioner, böljande linjer kring objektet, pilar 
(Krull & Sharp 2006 s.191) och att utnyttja läsriktning. Jag har tittat på vad det 
finns för möjligheter att utnyttja tekniker som används bland annat inom 
serieteckning, närmare bestämt fartlinjer och konturer. Jag har även tittat på hur 
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grafiska pilar fungerar, samt hur läsriktning kan påverka hur man uppfattar en 
bild. 

3.2.1 Fartlinjer och konturer 

Fartlinjer kan användas för att visa riktning och väg, vanligtvis ritas de efter 
rörelsesubjektet och antyder att det skett en rörelse. Antagligen kommer idén från 
att man iakttagit hur någonting lämnar spår efter sig i exempelvis vatten, och 
sedan har man applicerat samma sak på rörelser i luft dvs. analogibildning (Lidén 
1999 s.25). I serietidningens värld används ofta streck och linjer för att visa 
rörelse, det händer även att man förlänger ett föremål för att symbolisera att de är 
på väg någonstans, ju mer förlängd desto högre hastighet (Eriksson 2009 s.65). 
Dock är det svårt att visa väldigt små rörelser med hjälp av fartlinjer (Lidén 1999 
s.25).   

Ett annat knep som är vanligt i serieteckningar är upprepade eller oskarpa 
konturer. Kanske har man inspirerats av rörelseoskärpa. Inga piktogram har dock 
skapats med den effekten (Lidén 1999 s.25). Det kan bero på att oskarpa konturer 
går emot idén om att hålla piktogrammen enkla med tydliga kontraster. 

Lidén tar även upp ytterligare två knep att visa rörelse i enkel stillbild, ”frysning 
av rörelsen av en kropp som befinner sig ur jämnvikt” och ”rörelse genom 
kroppsställning” (Lidén 1999 s.25). Eftersom procedursymbolerna som skall 
produceras inom Scania med stor sannolikhet inte kommer innehålla några 
visualiseringar av kroppar så har jag inte fördjupat mig mer i dessa punkter.  

3.2.2 Pilar 

Pilar är ett vedertaget grafiskt begrepp som de allra flesta förstår. Piltecknet är ett 
av de vanligaste och äldsta tecknen och används för att visa en riktning 
(Liungman, 1990 s.112). Tack vare sin asymmetriska utformning kan pilen visa 
på en riktning och antyda rörelse. En pil är en asymmetrisk linje som antyder en 
asymmetrisk relation mellan olika element (Heiser & Tversky 2006 s.590). I vissa 
fall används en pil vars skaft ritas med streckad linje för att visa specifikt riktad 
rörelse, bitarna i skaftet ska på ett grafiskt sätt visa tanken om förflyttning 
(Liungman, 1990 s.113). 

Pilar kan förmedla olika saker beroende på kontext, utöver riktning och rörelse 
kan en pil även visa rörelsens bana och riktning av en kraft. Genom att kombinera 
pilar med annat visuellt material kan man visa struktur och funktion på samma 
gång (Heiser & Tversky 2006 s.590-591). Typen av rörelse eller rörelsens bana 
kan antydas av pilens linje/skaft, till exempel om den är rak eller cirkulär (Krull & 
Sharp 2006 s.192). 

3.2.3 Läsriktning 

I tillverkandet av piktogram kan man utnyttja läsriktning för att förmedla en 
händelse. Speciellt en händelse som kan vändas, t.ex. klä på sig, klä av sig. Med 
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antagandet att allting rör sig från vänster till höger (västerländsk läsriktning) får 
en bild med samma komponenter olika innebörd beroende på hur man vänder 
bilden (Lidén 1999 s.19). Lidwell m.fl. skriver om hur en läsare tenderar att låta 
blicken svepa över ett informationsmaterial genom att börja i den vänstra kanten 
och fortsätta till höger (Lidwell m.fl. 2003 s.118). 

3.3 Bild och text i samverkan  
De arbiträra symbolerna som ska ingå i instruktionerna är inte tänkta att förstås 
intuitivt, det krävs att användarna någon gång har lärt sig den överenskomna 
betydelsen. Frida Larsson föreslår i sitt arbete att en kort förklarande text finns i 
anslutning till symbolen, vilket innebär att användaren inte skulle behöva leta i 
materialet efter betydelsen. I resultatet från utvärderingarna av mockup för 
projektet YS157 2014 (se bilaga 2) visade det sig att ingen av försökspersonerna 
förstod de symboler som skulle illustrera just olika typer av handlingar, och flera 
frågade efter en förklaring till dessa. 

Falck (2001) skriver om hur text används i piktogram-sammanhang, där varje 
piktogram används i betydelsen av ett ord. Hon belyser vikten av att varje symbol 
har en fast betydelse som alla är överens om. Risken är annars att ett och samma 
piktogram får olika innebörder. I ett piktogram finns alltid det representerade 
ordet nedanför bilden (Falck 2001 s.8-9).  

Lidén (1999) tar upp ett annat intressant argument för att ha piktogrammets 
betydelse i text i symbolen, nämligen latent inlärning. Den latenta inlärningen 
grundar sig i att läsaren vid upprepade tillfällen exponeras för både bilden och 
ordet och på så sätt efter ett tag känner igen ordbilden och dess betydelse (Lidén 
1999 s.11).  

När det gäller texten och bakgrundens färg rekommenderar Lidén återigen 
användandet av svart och vitt för tydlig kontrast (1999 s.11). Det konstateras även 
av Ware (2008) som skriver att en hög kontrast mellan bokstäver och bakgrund är 
speciellt kritiskt när det gäller liten text (Ware 2008 s.76). Frågan om texten skall 
vara svart med vitt bakgrund eller tvärtom har ingen betydelse ur 
konstrastsynpunkt, däremot bör det anpassas efter bakgrunden till symbolen. Skall 
texten ha samma färg som symbolens bakgrund krävs ytterligare en visuell 
komponent i form av en tonplatta under texten (Lidén 1999 s.11).  

3.4 Färg och markeringar  
Hjärnan är känslig för utstickande detaljer, bland annat färg. Den visuella 
sökningen av färgglada detaljer fungerar mindre bra om betraktaren möts av ett 
virrvarr av färger. Om färgskalan tvärtemot är nedtonad och grå med få eller en 
färgdetalj skapas en pop-out-effekt som är lättare för hjärnan att identifiera (Ware 
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2008 s72). Färg kan väcka uppmärksamhet, men också markera detaljer för att 
förtydliga bildens innehåll eller budskap (Eriksson 2009 s.66). 

Hur en person uppfattar och tolkar en färg är högst individuellt. Vi tolkar olika 
meningar i färger beroende på kultur och tidigare erfarenheter. Konventioner gör 
att färger kan användas för att förmedla betydelser (Eriksson 2009 s.65). Rött kan 
exempelvis symbolisera kärlek, jul eller stopp. Eriksson poängterar dock att 
färgers betydelse tenderar att variera med tiden (Eriksson 2009 s.66). 

Färg bör användas med eftertanke. Det finns möjlighet att organisera och 
förtydliga en design, men det finns också risk att skada formgivningens funktion. 
Dessutom bör man vara medveten om att färgblinda inte uppfattar vissa färger på 
samma sätt som andra (Lidwell m.fl. 2003 s.48).  

Piktogram utformas uteslutande i svart och vitt. Anledningen till det är att de 
måste vara tydliga även i små storlekar (Falck 2001 s.7-8). Skarpa kontraster 
stimulerar det som kallas Contour Extraction Mechanism. Med det menas att 
hjärnan har en förmåga att uppfatta skillnader i färg och luminans på så sätt 
urskilja ett objekt från dess bakgrund. Mekanismen gör att vi kan uppfatta 
konturer och siluetter (Ware 2008 s.49-50). Svart och vitt ger den mest extrema 
konstrasten på grund av den stora luminansskillnaden (Ware 2008 s75). 
 

Krull & Sharp listar upp tre huvudelement i en handling: Agent of Action, Action 
och Object of Action. De menar att det finns vissa paralleller mellan verbala och 
visuella sätt att förmedla en handling. I både verbal och visuell information kan 
man identifiera en person eller ett ting som utför handlingen, själva handlingen 
och objektet som handlingen gäller (Krull & Sharp 2006 s.190). Den första och 
den sista punkten har med stor sannolikhet en fysisk form som kan avbildas, det 
har däremot inte handlingen. En bildserie eller en grafisk symbol kan då 
visualisera handlingen, och bli vad Krull & Sharp kallar för visuellt verb (min 
översättning) (Krull & Sharp 2006 s.191-192). 

Agenten behöver inte avbildas i instruktionen eftersom läsaren bör förstå att det är 
hen som skall utföra handlingen. Avbildning av kroppsdelar kan dessutom 
innebära problem då människor har en tendens att tolka dem alldeles för 
bokstavligt, och försöka använda t.ex. sin hand exakt som det ser ut på bilden 
istället för att bara utföra uppgiften. Det kan innebära att det tar längre tid eller att 
någonting blir fel (Krull & Sharp 2006 s.191). Pilar (se Pilar 3.2.2) kan användas 
som ett visuellt verb. Genom att komplettera en illustration som upplevs som 
statiska objekt med pilar kan användaren inte bara se hur delar interagerar, utan 
kan även förstå sin egen roll som agenter/ den som skall utföra handlingen (Krull 
& Sharp 2006 s.191). 
 
Sambandet mellan pilen (det visuella verbet) och objektet kan visualiseras genom 
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att skugga eller ge dem samma färg (Krull & Sharp 2006 s.197). Jerry Larssons 
symbolförslag som jag analyserade (se 4.2 Resultat av analys) visar exempel på 
just den tekniken. Detta kan med lätthet göras i svartvitt.  

3.5 Gestaltningslagar  
Forskning visar att människan har en medfödd förmåga att tolka visuella intryck 
enligt det som kallas gestaltlagarna. Gestaltpsykologin beskriver dessa lagar som 
var och en förklarar hur grafiska element på olika sätt kan påverka betraktarens 
upplevelse (Eriksson 2009 s.62).   
 
Närhetslagen innebär att vi uppfattar objekt som ligger i nära anslutning till 
varandra som att de hör ihop. Likaså kan avstånd visa åtskillnad. Detta innebär att 
man strategiskt kan placera objekt så att betraktaren uppfattar samhörighet, 
åtskillnad grupperingar mm. (Eriksson 2009 s.62-63).  
 
Likhetslagen beskriver hur vi har en tendens att tolka ting som liknar varandra 
som tillhörande. (Eriksson 2009 s.63). 
   
Slutenhetslagen och konturlagen ger exempel på hur en gestaltlag kan upphäva en 
annan. En linje kan visa på en sammanhållen yta eller ett område, och kan skilja 
objekt från varandra även om de ligger grupperade enligt närhetslagen (Eriksson 
2009 s.64). 
 
Till sist har vi den gemensamma rörelsens lag och färgsymbolik. Föremål som ser 
ut att röra sig i samma riktning kan uppfattas som en grupp. Det kan skapas en 
illusion av rörelse i en stillbild genom att placera objekten på en osynlig linje som 
bryter mot bildens ram (Eriksson 2009 s.65). Färg påverkar också hur man 
uppfattar en bild, färger kan förtydliga och framhäva innehåll och väcka 
uppmärksamhet (Eriksson 2009 s.66). 

3.6 Gutenberg Diagram  
Gutenberg Diagram beskriver det mönster som ögat generellt följer när man 
betraktar jämnt distribuerad, likartad information. Enligt denna princip kan ett 
informationsmaterial delas upp i fyra områden: primary optical area, terminal 
area, strong fallow area, och weak fallow area. Med det menas att en läsare 
uppmärksammar vissa områden mer per automatik, förutsatt att läsaren är van vid 
västerländsk läsriktning (Lidwell m.fl. 2003 s.118). Enligt Gutenberg diagram 
börjar blicken söka information i en ytas övre vänstra hörn för att sedan svepa i 
serier ner mot det nedre högra hörnet. Det skulle kunna innebära att något som är 
viktigt att förmedla bör placeras i det översta vänstra hörnet (primary optical 
area), (Lidwell m.fl. 2003 s.118).  
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Denna teori förutsätter dock att informationen är homogent utformad, ett exempel 
på sådan typ av information är kompakt text. I situationer med andra visuella 
element påverkas och styrs läsningen även av grafiska detaljer. Betraktaren 
tenderar att snabbt uppfatta till exempel fotografier eller andra optiskt utstående 
element, oavsett var dessa är placerade i layouten (Lidwell m.fl. 2003 s.118).  

Ytterligare en faktor som påverkar avläsningen är hur pass bekant mottagaren är 
med mediet. En användare som är van att titta på en nyhetssida varje dag vet 
precis var hen skall titta för att se ny information, och spenderar mindre tid på 
delar som sällan förändras och är av mindre intresse (Lidwell m.fl. 2003 s.118).  

4 Resultat av intervju och bildanalys  

Här redovisar jag resultat av och reflektioner kring intervjun och bildanalysen.  

4.1 Resultat av Intervju  
Som det nämndes tidigare genomfördes en intervju med Jerry Larsson. Jag har 
valt att sammanfatta i en löpande text. Frågorna som ställdes i intervjun finns i 
bilaga (se bilaga 4).   
Primär målgrupp och kontext:  

Illustratörerna är den främsta målgruppen för riktlinjerna, men i enstaka fall kan 
annan personal behöva dessa för att skapa en symbol på egen hand. Illustratörerna 
ska använda riktlinjerna som ett stöddokument för sin produktion, alltså läses 
dokumentet vanligtvis på dator vid egen arbetsplats. Arbetsplatsen befinner sig i 
ett kontorslandskap. Riktlinjer, bildbeställningsblanketter etc. skall helst INTE 
skrivas ut på papper eftersom filerna är ”uppdateringskänsliga”. Utskriven 
information riskerar att snabbt bli inaktuell och utdaterad, därför är det meningen 
att användarna skall nå dokumentet via en länk så att man hela tiden öppnar den 
mest uppdaterade versionen. Riktlinjerna bör sparas som PDF-dokument eftersom 
formatet är oberoende av plattform och program. Användarna tar del av 
dokumentet via en länk på intranätet, och ska kunna öppna det oavsett vilken 
dator de sitter vid.  

Stöddokumentet bör innehålla visualiseringar som syftar till att tydliggöra vad den 
specifika riktlinjen/punkten innebär. De ska helt enkelt visa på ett tydligt exempel. 

Slutmålgrupp och kontext:  

Symbolerna i sig kommer ingå i de instruktioner som finns publicerade i MULTI, 
vilka användarna kan ta del av online. Målgruppen för själva symbolerna är 
verkstadsmekaniker och servicepersonal, i första hand de som är verksamma på 
Scanias märkesverkstäder.  
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En del verkstäder har tillgång till bärbara datorer (lämpade för verkstadsmiljö) på 
rullbord, vilket möjliggör att ha instruktionerna nära till hands när man arbetar. 
Även om inte alla har den tillgången så är det något som kommer mer och mer. 
De som inte har tillgång till bärbara datorer har dock fortfarande möjligheten att 
skriva ut aktuell instruktion från MULTI för att sedan kunna ta med sig ut i 
verkstaden.  

4.2 Resultat av analys  
Det har påbörjats flera förslag till bland annat symboler för olika handlingar, jag 
har valt att titta på dessa tre symboler som visar ”sätt dit”, ”ta bort” och ”lossa” 
gjorda av Jerry Larsson (se figur 1). Analysen finns att läsa i bilaga 5. 
 

 

Figur 1: Analysobjekt, Sätt dit, Ta bort och Lossa 

Reflektioner kring analysen 

Analytikern egna reflektioner påverkar analysen (Borgersen 1994 s.148). Så var 
det naturligtvis även i mitt fall. Eftersom jag redan innan visste vilken betydelse 
det var meningen att jag skulle tolka in i symbolerna, så kunde jag inte avgöra om 
betydelsen var så pass tydligt kommunicerad att någon som aldrig sett dem skulle 
förstå dem. Det är dock heller inte meningen att dessa symboler skall förstås utan 
förklaring och ur sin kontext. Man kan också hävda att mitt vetande utgör en del 
av det Borgersen skulle kalla för den ikonografiska nivån av analysen (Borgersen 
1994 s.156), eftersom jag kunde identifiera motivet och vad som gestaltades. 
Detta möjliggjorde att jag med säkerhet om vad budskapet var kunde gå vidare 
och titta på de visuella grepp som använts och huruvida de var lyckade eller inte. 
Beslutet att använda sig av fyrkanter grundar sig vid första anblick i att symbolen 
inte får vara för specifik. Detta har även bekräftats i samtal med Jerry Larsson. 
För att symbolen skall kunna användas i olika instruktioner i olika moment och 
med olika maskindelar är det ospecifika en nödvändighet. Eftersom figurerna ska 
användas i samband med illustrationer som tydligt visar hur verkligheten ser ut 
behöver figurerna inte ha den typen av likhet. Det viktiga är inte maskinens delar 
utan handlingen. Det som är tydligt med dessa exempel är markeringen av den 
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svarta rutan. I jämförelse med de vita rutorna så skapas en Pop-out-effekt (Ware 
2008 s72). Markeringen visar även att det är den svarta rutan som är subjektet 
som utsätts för handlingen i fråga. De olika grupperingarna visas tydligt genom 
avstånden mellan dem enligt närhetslagen. En annan gestaltlag man ser exempel 
på är slutenhetslagen i och med den fyrkantiga ramen. 

Förbättringsförslag  

Något jag tidigt reflekterade över var problemet med de första två symbolerna 
som har olika innebörd men visuellt är väldigt lika. Jag har därför skissat på en 
förbättring som behåller de element som jag ansåg fungera bra, men ändå belyser 
skillnaden mellan symbolerna. Såhär blev resultatet: 

 

 

 

Figur 2: Förbättringsförslag  

Genom att vända på symbolen ”sätt dit” (till höger) förflyttades den svarta 
kvadraten, subjektet, till det övre vänstra hörnet. Då den är en av de mest 
iögonfallande delarna av symbolen så blir skillnaden mer uppenbar. En annan 
fördel är att pilarna nu pekar i samma riktning, vänster till höger (läsriktning i vår 
kultur) vilket gör den lilla pilen lättare att tolka (se 3.2.3 Läsriktning). Jag anser 
att om man konsekvent skulle ordna riktning av pilar åt ett visst håll skulle det i 
längden vara lättare för en införstådd betraktare att tolka rörelsen, detta 
återkommer jag till i designprocessen.    



16 
 

5 Designprocess 

Här beskriver jag artefakten och motiverar mina designbeslut. Utformningen av 
dessa riktlinjer baseras till stor del på det som jag tidigare tagit upp under teori. 
Under arbetet har jag uteslutit att arbeta med bildsekvenser (se 3.2 Pilar, 
riktningar och rörelser) dels för att det kan innebära komplikationer när det gäller 
att placera en bildserie i instruktionsmaterialet, dels för att detta skulle kräva mer 
efterforskningar som jag inte utfört i detta arbete. Jag har också avgränsat 
utformningen på så sätt att jag endast använder mig av pilar för att visa rörelse 
istället för att även använda fartlinjer och oskarpa konturer (se 3.2.1 Fartlinjer och 
konturer). Detta på grund av att symbolerna bör ha tydlig och skarp kontrast och 
minimalt med detaljer. 

5.1 Text  
Som jag redan tagit upp i avgränsningar så handlar det här examensarbetet inte 
om att formulera text efter som min inriktning är illustration. Jag har tittat på 
andra riktlinjer, Frida Larssons examensarbete samt rådfrågat två kurskamrater 
som går textinriktningen, utöver det har jag inte fördjupat mig i textformulering.  

5.2 Storlek och form  
Formatet bör vara litet för att kunna passa in i materialet utan att skymma 
någonting. I tidigare förslag på symboler gjorda av Jerry Larsson har formatet 
varit helt kvadratiskt med helt fyrkantiga ramar och måtten 13,025 x 13, 025 mm.  
De symbolförslag som ingår i själva prototypen har en ram med rundade kanter 
(se bilaga 6: Urklipp ur prototyp) och formaten varit en kort och en längre 
rektangel med måtten 18 x 14 mm och 18 x 28. Jag har beslutat att använda mig 
av ramen med rundade kanter. Nackdelen är dock att ramen tar upp en del av 
bildytan, därför behöver den totala ytan vara lite större än om man skulle använda 
en helt fyrkantig ram. 

Olika format 

Under intervjun som gjordes med Jerry Larsson (se 4.1 Resultat av intervju) 
konstaterade vi att det fanns flera olika format i prototypsymbolerna. Anledningen 
till det är att innehållet kan skilja sig en hel del och kanske inte alltid passar i en 
kvadrat utan att lämna mycket outnyttjat bildutrymme. I värsta fall kanske själva 
symbolen förminskas för mycket bara för att passa in i en kvadrat. Jag har därför 
beslutat att det ska finnas ett urval av flera format att välja från.  

Visualisering 

För att visualisera denna punkt har jag helt enkelt ritat upp de olika formaten i 
verklig storlek för att ge illustratören en direkt känsla för hur stora de är. Även om 
jag presenterar måtten skriftligt vill jag visa hur de faktiskt ser ut så att 
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användaren snabbt kan ta ett beslut om vilken storlek som kan passa för varje 
individuellt projekt (se figur 3). 

 

Figur 3: Storlek och form 

5.3 Inramningar 
Symbolen bör ha en ram. Ramen hjälper till att skilja symbolen från resten av 
instruktionerna/illustrationerna, ett tydligt exempel på slutenhetslagen (se 3.5 
Gestaltningslagar). En lite tjockare ram i svart bör räcka för att ramen ska behålla 
sin funktion. Valet av ramen med rundade kanter grundar sig i att formen 
kontrasterar mot omkringliggande material med raka kanter och linjer även om 
endast svart och vitt används (mer om svartvitt under rubriken Färg 10.5). I vissa 
undantagsfall kan ramen inneha en färg för att bilda en länk till ett markerat 
område med samma färg, den tekniken förekommer i prototypen (se bilaga 6: 
Urklipp ur prototyp).  

Visualisering 

För att visualisera denna punkt har jag likt tidigare punkt ritat upp ramarna i de 
olika storlekarna. Ramarna är ritade med linjetjocklek 2,5 pt och 3mm radie i de 
rundade hörnen. Jag har även passat på att visa ramarna i olika färger (se figur 4). 

 

Figur 4: Inramningar 
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5.4 Färg 
Symbolerna bör utformas i endast svart och vitt. Svartvita symboler har högsta 
möjliga konstrast vilket är lämpligt då storleken kommer vara liten. Avsaknaden 
av kulörta färger förhindrar att symbolen stör fokus från illustrationen allt för 
mycket (se 3.4 Färg och markeringar). Undantag kan, som jag nämnde under 
rubriken Inramningar, göras om något i illustrationen behöver markeras extra, då 
bör samma färg finnas i den relevanta symbolens ram. 

Visualisering 

För att visa betydelsen av luminansskillnad så gjorde jag en flerfärgad figur. Jag 
tog sedan samma figur och gjorde den gråtonad för att visa hur otydliga 
kontrasterna blir. Slutligen gjorde jag figuren helt i svart och vit så att användaren 
själv kan se den stora skillnaden i kontrast. Visualiseringen innehåller även tre 
exempel på symboler, en med färgad ram för att visa på undantagsfallet med 
färgad ram (se figur 5). 

 

Figur 5: Färg 

5.5 Placering 
Det skulle underlätta för förståelsen om symbolen placeras i nära anslutning till 
den del av illustrationen där momenten skall utföras, man skulle då dra nytta av 
närhetslagen (se 3.5 Gestaltningslagar) och skapa en koppling mellan symbol och 
maskindel. Däremot skulle det innebära en individuell bedömning av placeringen 
varje gång en bild skall skapas. Att i förväg bestämma en position skulle göra 
utformningen mer konsekvent och underlätta illustratörens arbete. I teoridelen tog 
jag tidigare upp läsriktning och Gutenberg Diagram. Enligt Gutenberg Diagram 
tittar läsaren först i övre vänstra hörnet, samtidigt söker en van användare efter 
element i materialet som förändras (se 3.6 Gutenberg Diagram). Kombinationen 
av dessa faktorer har jag beslutat att symbolen ska ligga i det övre vänstra hörnet.  

Visualisering 

För att tydligt visa var symbolen bör placeras återanvände jag ett uppslag från 
prototypen som gjordes i projekt YS157. Jag placerade symbolen för ”ta bort” i 
övre vänstra hörnet som ett exempel. (Jag använde färgen grönt endast för att 
tydliggöra placeringen, inte för att föreslå användningen av grönt i 
symbolskapandet (se figur 6).  
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Figur 6: Placering 

5.6 Arbiträra symboler  
För att symbolerna skall fungera i olika typer av instruktioner krävs att 
symbolerna är arbiträra och icke-ikoniska. I tidigare symbolförslag inom Scania 
har man till exempel använt sig av kvadrater. 

Visualisering 
För att understryka poängen med att icke-ikoniska symboler bör användas har jag 
ritat ett tydligt exempel på två symboler. Den ena är en mer specifik avbildning 
som bara funkar vid ett individuellt tillfälle och den andra är uppbyggd av 
arbiträra kvadrater (”sätt dit”), (se figur 7). 
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Figur 7: Arbiträra symboler 

5.7 Text i anslutning 
Eftersom symbolerna inte är lätta att förstå intuitivt och kräver förklaring, bör 
uppmaningen stå textat i anslutning till symbolen. Att ha den förklarande texten, 
exempelvis ”ta bort” i själva bildytan av symbolen skulle minska risken för 
misstag som feldöpta filer (se 3.3 Bild och text i samverkan). Symbolen och 
texten skulle vara direkt länkade till varandra och betydelsen skulle inte kunna 
ifrågasättas eller ”tappas bort”.  

Som jag nämnt tidigare pratar Lidén om latent inlärning (se 3.3 Bild och text i 
samverkan). I det här arbetet skulle denna latenta inlärning kunna fungera fast 
omvänt, dvs. att användaren med hjälp att upprepad exponering av ordet efter ett 
tag lär sig att känna igen symbolen.  

Texten bör vara svart med vit bakgrund eftersom det skapar hög kontrast mellan 
bokstäver och bakgrund, vilket är extra viktigt när det gäller liten text (se 3.3 Bild 
och text i samverkan). Mitt förslag till font är Helvetica regular, 12 pt. 
Anledningen är att det är den font som redan används på Scania när det gäller text 
i illustrationer. Scania planerar att utreda och fastställa exakt vilka typsnitt som 
ska användas inom företaget. Då det sker kan den här rekommendationen 
anpassas till de beslut som tas.  

Visualisering 
Jag har använt symbolen ”ta bort” (remove) som exempel för att visa var texten 
bör placeras. Jag provade först att lägga texten innanför ramen, men konstaterade 
att det tog upp för mycket av bildytan. Därför hamnar texten strax under ramen. I 
mitten visar jag på att det bör ligga en vit tonplatta bakom symbolen och texten 
(texten bör vara svart), det möjliggör att symbolen kan läggas på vilken bakgrund 
som helst till exempel en linjeteckning (se figur 8).  
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Figur 8: Text 

5.8 Undvik perspektiv och djupsignaler 
Enligt Lidén bör pictogram visa ett ting ur den vanligaste betraktningsvinkeln och 
så att de specifika kännetecknen kommer fram (Lidén 1999 s.20). Scanias 
symboler bör vara arbiträra, men de kan fortfarande göras i perspektiv. Problemet 
med att visualisera djup är att det kräver fler linjer för att visa fler ytor (Lidén 
1999 s.29). Perspektiv ger onödig information och överflödiga detaljer. Den 
tekniska illustrationen i instruktionsmanualen står för likheten med verkligheten, 
inte procedursymbolen.  

Visualisering 

För att visa fördelen med att undvika djupsignaler i symbolen har jag ritat upp en 
cirkel med en ”tårtbit”. Exemplet längst till vänster och det svartfyllda exemplet 
bredvid är siluetten av symbolen i mitten (tecknad i perspektiv). De första två är 
svårtolkade. De undre två är exempel på hur mycket lättare det är förstå de enkla 
formerna och deras relation till varandra om man undviker perspektiv helt och 
hållet (se figur 9).  

 

Figur 9: Perspektiv 

5.9 Riktningar, läsriktning 
Rörelser bör visas från vänster till höger, enligt västerländsk läsriktning. Eftersom 
symbolerna är små är det viktigt att de är så tydliga som möjligt. Den lilla 
storleken medför att de pilar som eventuellt ingår i symbolen också är små. Om 
konventionen är att pilarna alltid pekar till höger går riktningen snabbare för 
användaren att tolka och avlastar dennes kognition.  
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Visualisering 

Jag ritade ett exempel på hur läsriktningen kan ge samma bild olika betydelser 
genom att vända på bilden (till vänster i figur 10). Om man utgår från att allting 
rör sig från vänster till höger kan den vänstra bilden tolkas som att handen lägger 
bollen i lådan, medan den högra kan tolkas som att handen plockar bollen ur 
lådan. För att ytterligare förtydliga visar jag också mitt förbättringsförslag för 
symbolerna ”sätt dit” och ”ta bort” (till höger i figur 10).  

 

Figur 10: Läsriktning 

5.10 Pilar 
Alla rörelser bör visas med pilar. På Scania finns sedan innan rekommendationer 
kring pilar i tekniska illustrationer. Det finns pilar som används för att peka ut 
detaljer och pilar som visar på rörelse. De senare är betydligt bredare och kortare 
än pekpilar. Detta fungerar bra i just mindre symboler, då ett för smalt pilskaft 
skulle vara svårt att urskilja. Pilarna har en så kallad ”white shadow” dvs. en 
omslutande vit linje som möjliggör att man kan placera den på vilket underlag 
man vill. Med tanke på avsaknaden av perspektiv och min rekommendation 
gällande läsriktning bör pilarnas riktningar begränsas till de tre som visas längst 
till höger i visualiseringen (se figur 11).  

Visualisering 

I visualiseringen har jag lagt in de två typer av pilar som bör användas (se de två 
pilarna till vänster i figur 11). Den vänstra pilen används för att visa rörelse 
(move) och den andra för rörelse och vridning (move/turn). I mitten visas samma 
pil som den första, men med en grå tonplatta bakom för att visa den omslutande 
vita linjen. De små pilarna längst till höger visar de riktningar som illustratören 
bör välja mellan (se figur 11).  
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Figur 11: Pilar 
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5.11 Layout 
I riktlinjerna ingår det delar såsom beskrivning/sammanfattning av dokumentet, 
förklaring till riktlinjerna i klartext och visualiserat exempel (se 4.1 Resultat av 
intervju). Jag har valt att punkta upp alla riktlinjer i början av dokumentet för att 
ge en överblick av innehållet (se figur 12 på nästa sida). Om användaren behöver 
påminnas om anledningen eller meningen med riktlinjen kan hen sedan fördjupa 
sig mer i materialet. Jag har valt att placera bilderna till vänster och texten till 
höger precis som i de bilddrivna instruktionerna (se bilaga 1: Prototyp YS157). 
Jag har även strukturerat materialet med hjälp av en avskiljande linje mellan varje 
avsnitt så det skall bli lätt att skilja olika punkter åt och på så sätt använt mig av 
konturlagen. 
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Figur 12: Layout 
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6 Diskussion  

I de bilddrivna instruktionerna är symbolerna en viktig del. De ska avlasta 
användaren kognitivt och bidra till förståelse utan att distrahera från övrig 
information. I instruktionerna ska illustrationer, text och symboler fungera 
tillsammans för att bilda en helhet.  
 
I det här examensarbetet har utmaningen varit att skapa ett dokument som stödjer 
illustratören i sitt arbete utan att begränsa densamme. Ju mer specifika 
rekommendationer jag ger desto större är risken att symbolskaparen känner sig 
låst och att symbolerna inte får variera och för sitt syfte den mest ultimata 
utformningen. Jag har försökt att lyfta saker att tänka på i allmänhet och undvikit 
att fastslå specifika utformningsförslag.  

Ett problem som kan uppstå efter en tid är att det blir svårt att skapa symboler som 
inte liknar redan existerande symboler alltför mycket. Det är naturligt att det i 
början finns mer frihet och alternativ att arbeta med. Genom att försöka hålla en 
lågikonisk stil med låg detaljnivå minskar också precision av begrepp. Det är av 
vikt att det finns en enhet som har översikt över alla symboler när sådana 
situationer uppstår (att nya symboler är för lika, eller att det inte finns något sätt 
kvar), för det kan tyvärr hända att man måste gå tillbaka och ändra existerande 
symboler för att öka möjligheterna till nya. Naturligtvis vill man undvika det så 
långt som det går då detta innebär en viss ominlärning för läsarna. 

Jag hann inte genomföra någon utprovning av riktlinjerna under kursens tio 
veckor, men arbete pågår att i samband med Scania organisera utprovningar som 
förhoppningsvis ska ske under sommaren 2015.  

7 Slutsats 

Mina forskningsfrågor löd: ”Vilka riktlinjer bör användas för att skapa symboler 
som ska användas i bilddrivna tekniska illustrationer, för att symbolerna i sin tur 
ska förmedla/förstärka informationen till mottagaren så effektivt som möjligt?  

Jag kom fram till nio punkter som bör följas för att skapa lämpliga symboler. De 
första gällde specifika storlekar och inramningar med rundade hörn. Mer generella 
råd är att använda sig av svart och vitt, att bestämma en konsekvent placering av 
symbolen i aktuellt material och att hålla symbolen arbiträr. Ytterligare 
rekommendationer är att beskrivande text skall finnas i nära anslutning, att man 
bör undvika perspektiv och djupsignaler, samt att utnyttja läsriktning och pilar för 
att visa rörelse och riktning.  

I mitt arbete har jag kommit fram till att riktlinjerna bör punktas upp och 
struktureras tydligt i ett dokument. Till varje riktlinje finns en förklaring och en 



27 
 

visualisering, allt för att min primära målgrupp illustratörerna enkelt skall förstå 
rekommendationerna. Med de valda metoderna, främst litteraturstudier, har jag 
kommit fram till några faktorer som påverkar hur symbolerna kommunicerar till 
slutmålgruppen verkstadsmekaniker och servicepersonal. Dessa faktorer är bland 
annat storlek, inramningar, färgval, placering i materialet. Figur 13 visar de 
slutgiltiga riktlinjerna. Dokumentet i sin helhet finns i bilaga 8.  

 
Figur 13: Riktlinjer för symbolskapande. 
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8 Vidare forskning 

Under denna rubrik tar jag upp de saker jag fann intressanta men inte hann ta med 
i det här examensarbetet.  

Färger 
Jag har inte fördjupat mig i hur man kan använda färger för att kategorisera 
symboler. Om tekniken med färgad ram ska användas bör detta arbetas vidare på.  

Handkraft 
En del moment skall inte utföras med verktyg utan med handen/händerna. Själva 
greppet behöver sällan förklaras eftersom teknikerna är bekanta med dem sedan 
innan. Däremot är det svårt att beskriva hur mycket kraft som skall användas, och 
om man skall använda en eller båda händerna. Jag påbörjade skisser som byggde 
på att visa handens anspänning för att visa hur mycket kraft som skulle användas, 
men valde på grund av det här arbetets tidsram att inte färdigställa just det arbetet.  
Skisser finns i bilaga 7.  

Kulturella och språkliga skillnader 

Jag hade som avgränsning att inte ta hänsyn till kulturella och språkliga skillnader 
i målgrupperna, men faktum är att det är någonting som är viktigt att tänka på 
längre fram. Exempelvis lyfte Andreas Kjerrman under ett samtal problematiken 
med att ha förklarande engelsk text i anslutning till symbolen. En del av 
målgruppen läser inte engelska, och frågan är om engelska uppmaningar skulle 
stjälpa snarare än hjälpa. Detta bör undersökas vidare.  
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10 Bilagor  

10.1 Bilaga 1: Prototyp YS157
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33 
 

10.2 Bilaga 2: Resultat från utvärdering av mockup för 

YS157  
 

Utvärderingarna genomfördes 17/6 och 19/6 på Scania-verkstäderna i Kungens Kurva 

och Västerås (Arver). Totalt utvärderades prototypen med 8 deltagare, 4 från varje 

verkstad.  

Om deltagarna 

 Samtliga deltagare jobbar som mekaniker  

 22-60 år gamla, medelålder 36 år 

 2 - 15+ års erfarenhet av att jobba som mekaniker 

 Samtliga använder Multi dagligen och är vana vid att använda 

arbetsbeskrivningar 

Resultat  

Överlag var deltagarna i utvärderingen mycket positiva till prototypen och det koncept 

för arbetsbeskrivningar som tagits fram i projektet.  

Generellt 

 Bra uppdelning av information i huvudflikarna 

o Positivt att verktyg visas i separat flik – tydligare jämfört med dagens 

placering i anslutning till arbetsbeskrivningen 

o Bra att åtdragningsmoment visas separat (under Specifikationer) 

o Sprängbild (Översikt) och placering uppfattades som bra 

Arbetsbeskrivningen 

 Bra med steg-för-steg-beskrivning med tydlig numrering och markering av de 

separata stegen. 

o Deltagarna hade inga problem med att vissa steg innehöll understeg. 

Man förstod siffran som indikerade antal understeg. De föredrog detta 

sätt att visa informationen jämfört med att visa alla steg i ett platt flöde. 

 Lagom mängd information 

o Tydliga rubriker som syns både när stegen är utfällda och ihopfällda 

o Lagom mängd text i kombination till en bild i varje steg 



34 
 

o Bra att beskrivningarna har med ”all information” (är uppdelade i många 

steg). 

 Bilderna uppfattades som bra 

o Lagom storlek i default-läge 

o Bra med möjlighet att förstora bilderna genom att klicka på dem när 

man vill se mer detaljer  

 (Zoom-funktionen skulle bli ännu tydligare om förstoringsglas 

visades när användaren för musen över en bild)  

o Positivt med tydliga verktygsreferenser i bilderna 

 Tydlig varningsinformation och viktig information 

o Användarna förstod varnings- och miljösymbolerna som visas när stegen 

är ihopfällda. 

o Bra att varningsinformation visas i de separata stegen (bättre än att visa 

alla varningar överst). Informationen visas när man behöver den. 

 Ingen förstod symbolerna som ska illustrera olika typer av handlingar 

o Symbolerna som visas i bildens vänstra hörn är inte självförklarande 

o Flera användare efterfrågade någon form av förklaring 

o Svårt att bedöma hur bra symbolerna kommer att fungera över tid 

 Tydlig skrivarfunktion 

o Användarna hade inga problem att hitta såväl den övergripande 

skrivarfunktionen för hela arbetsbeskrivningen som utskriftsfunktionen 

som finns i respektive steg. De olika utskriftsknapparna tolkades på rätt 

sätt. 

 Övrigt 

o En deltagare efterfrågade information om standardtider 
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10.3 Bilaga 3: Experiment 
 

Till vänster ser vi några förslag på symboler som 

skall representera: Ta bort, sätt dit, och lossa. 

Delarna av objektet visualiseras med abstrakta 

kvadrater och riktningar visas av pilar. 

Illustratören har använt närhet för att visa 

skillnaden mellan att ta bort någonting eller 

endast lossa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag experimenterar med att använda andra 

former än just kvadrater för att visa en del av en 

helhet. Spontant associerar jag cirkeln till vänster 

med något mer organiskt/biologiskt än teknik, 

alternativt en klocka.  

 

 

Här har jag provat att inte använda mig av en 

abstrakt form utan en specifik mest för att illustrera 

hur symbolen för ”ta bort” måste kunna fungera i 

olika sammanhang.  
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Symbolen fungerar något sånär. 
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Symbolen fungerar inte på samma sätt. 

Jag återgick till att experimentera med de kvadraterna. Ett av de problem som jag själv 

upplevde var att de ursprungliga symbolerna för ”ta bort” och ”sätt dit” var förvillande 

lika. Så jag provade hur man kunde förtydliga skillnaderna på olika sätt.  
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10.4 Bilaga 4: Intervjufrågor 

 
 Vilket format önskar ni att riktlinjerna bör ha, och varför? 

 

 Vilka är tänkta att ta del av dessa riktlinjer? 

 

 I vilken situation och miljö skall de användas? 

 

 Hur skall de tillhörande visualiseringarna se ut och fungera? 

 

 Vilken är målgruppen för själva symbolerna? 

 

 I vilket format presenteras symbolerna för användarna? 

 

 I vilken situation/miljö presenteras de? 

 

 Hur har processen med att arbeta mer bilddrivet sett ut? 

 

 Vilka illustratörer har skapat de symbolförslagen som finns? 

 

Hur har den arbetsprocessen gått till? 
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10.5 Bilaga 5: Bildanalys 

 
Sätt dit (Apply) 

Symbolen som helhet är utformad som en 

kvadrat med en omgivande orange linje. De 

inre/mindre delarna består av tre 

sammanhängande kvadrater med svart linje 

och vit fyllning, och en fjärde kvadrat som 

är helt svart. De första tre befinner sig i 

symbolens övre vänstra hörn, och den 

fjärde i nedre högra hörnet. Mellan dessa 

ligger en svart pil diagonalt med spetsen 

uppåt mot de tre sammanhängande 

kvadraterna med svart linje och vit fyllning. 

De sammanhängande kvadraterna symboliserar ett sammanhang där den svarta passar 

in. Samtidigt markeras den ensamma rutan med svärtan för att visa att den skiljer sig 

från resten på något vis, nämligen att den är subjektet i den beskrivna handlingen. 

Utöver färgen markerar även avstånden mellan kvadraterna att de olika delarna är 

separata. Pilen visar riktningen och att den svarta formen kan, och ska, ansluta sig till de 

andra och bilda en enhet.  

 

Ta bort (Remove) 

Denna symbol liknar den första väldigt 

mycket, det enda som skiljer är riktningen 

på pilen, som fortfarande ligger diagonalt 

och centralt, men istället pekar nedåt mot 

den svarta kvadraten.  

Eftersom symbolen är uppbyggd av samma 

element kan samma tolkning, att de vita 

och den svarta rutan är åtskilda, göras här. 

Pilen visar alltså istället på att den svarta 

ska avlägsnas från de andra, och relationen 

mellan den svarta och tomrummet tyder i 

det här fallet på att den en gång har suttit där men nu skall bort. 

 

Lossa (Release) 

Den här symbolen följer samma tema som 

de första två. Dock är den yttersta linjen 
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blå istället för orange. Samma beståndsdelar förekommer; vita kvadrater, svart kvadrat 

och diagonal pil, denna gång pekandes neråt med en vit ytterlinje. Skillnaden mellan de 

första två och den sista symbolen är främst den blå ytterlinjen som poängterar att 

handlingen skiljer sig från ”sätt dit”, ”ta bort” vilket den gör i och med att delarna varken 

ska vara helt separerade eller helt sammanförda. Detta visualiseras med den avvikande 

färgen (blå).  
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10.6 Bilaga 6: Urklipp ur prototyp 
Exempel ur mockup YS157. 
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10.7 Bilaga 7: Skisser 
 

 

Figur 14: Skiss på layout. 
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Figur 15: Skiss på visualiseringar. 
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Figur 16: Skiss på visualiseringar. 

 

 

Figur 17: Skisser, handkraft. 
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10.8 Bilaga 8: Artefakt, riktlinjer 
 

 



Dessa riktlinjer beskriver det som man bör tänka på när man skapar symboler som ska ingå i bilddrivna 
instruktioner. Riktlinjerna har tagits fram för att alla nya symboler skall vara så enhetliga som möjligt. 
Dokumentet innehåller ett visualiserande exempel och en förklaring till varje punkt. 
Tänk på att symbolerna kan komma att se väldigt olika ut beroende på syfte, och att de inte behöver se ut exakt 
som exempelbilderna i detta dokument, bara rekommendationerna följs. 

Jag har tagit fram fyra olika format som man bör hålla sig till. Använd den kvadratiska formen i första hand, 
men om innehållet kräver det så kan de andra användas. Undvik att placera en väldigt avlång symbol i en 
kvadratisk ram, då riskerar du att bildytan inte utnyttjas eller att symbolen blir så liten så att den inte syns 
ordentligt. Se exempel 1. 

Riktlinjer för skapande av procedursymboler

Storlek och form. 

Använd inramningar med rundade hörn.

Undvik färger, använd svart och vitt. 

Placering i materialet. 

Arbiträra symboler. 

Text skall �nnas i anslutning till symbolen. 

Läsriktning - vänster till höger. 

Undvik perspektiv och djupsignaler. 

Användning av pilar. 
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Storlek: 

W: 28 mm
H: 18 mm

W: 18 mm
H: 28 mm

W: 18 mm
H: 15 mm 

W: 15 mm
H: 15 mm 

Exempel 1. 



Symbolerna bör utformas i svart med vit bakgrund. Svart och vitt ger den mest extrema kontrasten på grund 
av den stora luminansskillnaden, detta gör symbolen tydlig trots sin lilla storlek. I exempel 3 har jag ritat en 
färgglad �gur, sedan har jag gjort den gråtonad. Man ser tydligt att luminansskillnaden är för liten för att man 
ska kunna urskilja cirklarna. Den svartvita �guren har maximal kontrast.

Inramningen hjälper symbolen att urskilja sig från bakgrunden. De rundade hörnen skapar en formkontrast 
gentemot resten av materialet. Ramen ska ritas i svart eftersom färger riskerar att distrahera användaren från 
övrig information. I undantagsfall kan ramen göras i färg, men då ska det ha ett speci�kt syfte och göras enligt 
överenskommelse. Se exempel 2. 
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Rundade kanter
(R: 3mm på samtliga) 

Färger i vissa fall.

Linjetjocklek 2.5 pt 

Inramingar

Undvik färger:

Exempel 2. 

Exempel 3. 



Symbolen bör placeras i illustrationens övre vänstra hörn, på det viset är det ett av de första element som 
användaren ser. Att bestämma en position skapar konvention och gör att en van läsare vet var hen ska leta 
efter symbolen även om den speci�ka instruktionen är ny. Jag har återanvänt en bild från protypen i projekt 
YS157 för att visa lämplig position. Se exempel 4. 
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Placering:

Placering av symbol

Exempel 4. 



I och med att symbolerna är icke-ikoniska kan de inte förstås intuitivt utan förklaring, därför bör symbolens 
betydelse skrivas i Helvetica 12 pt i nära anslutning till symbolen. Se exempel 6. 

Symbolerna ska kunna fungera till olika instruktioner, därför är det viktigt att den inte bygger på någon form 
av likhet till verkligheten. Tidigare har till exempel kvadrater använts för att symbolisera olika delar. 
Se exempel 5. 
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Text i anslutning:

Icke-ikonisk utformning:

Exempel 5. 

Remove Remove Remove

Helvetica
Regular
12 pt

Exempel 6.



Detaljnivån bör hållas så låg som möjligt. Att illustrera i perspektiv innebär att det krävs �er linjer för att visa 
�er ytor, dvs. �er detaljer. Symbolen ska gå att tolka trots liten storlek, och det innebär att användande av 
perspektiv och djupsignaler är olämpligt. Se exempel 7. 

Rörelser bör visas från vänster till höger enligt västerländsk läsriktning. Om konventionen är att pilarna alltid 
pekar till höger går riktningen snabbare för användaren att tolka och avlastar hens kognition. 
I �gur 8 har jag ritat ett pictogram som ett exempel på hur man kan utnyttja läsriktning. Om man utgår från att 
allting rör sig från vänster till höger kan den vänstra bilden tolkas som att handen lägger bollen i lådan, 
medan den högra kan tolkas som att handen plockar bollen ur lådan. 
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Riktningar:

Undvik perspektiv:

Exempel 7.

Plocka urLägga i 
Exempel 8.



Alla rörelser bör visas med pilar. I Illustration Manual Service �nns redan de�nierat vilka pilar som ska 
användas. Använd Move eller Move/Turn. Pilarna bör ha en omslutande vit linje för att kunna urskiljas mot 
eventuellt underlag. Pilarnas bör peka åt höger. Se exempel 9. 
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Pilar:

Exempel 9.


