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Abstrakt 

Syftet med detta examensarbete har varit att ta fram ett förslag på utformning av 

en målgruppsanpassad hjälpfunktion för PDM-systemet på Bombardier 

Transportation i Västerås.  

 

Företaget Bombardier tillverkar flyg (Aerospace) och tåg (Transportation) och 

huvudkontoret för Transportation i Sverige ligger i Västerås. I företaget används 

ett PDM-system (Product Data Management) för administrering och distribuering 

av data och processer kring design, tillverkning, hantering och återvinning av 

produkter. Information om PDM-systemets funktionalitet finns tillgänglig genom 

flera olika källor som både är officiella och inofficiella inom företaget. Dessa 

källor finns både i tryckt och i digital form.  

 

Bombardier Transportation i Västerås har efterfrågat ett förslag på en gemensam 

hjälpfunktion som ersätter befintliga, och istället sammanför nuvarande 

information till en enhetlig och lättanvänd hjälpfunktion. 

 

Hjälpfunktionen har utvecklats i form av en digital manual placerad i anslutning 

till PDM-systemet och innehåller information som läses på skärm. Informationen 

om PDM-systemets funktionalitet och användning förklaras för nya och befintliga 

användare. Innehållet presenteras framförallt genom text men jag har även valt att 

inkludera grafisk form utifrån olika principer inom informationsdesign för att 

skapa en pedagogisk och målgruppsanpassad hjälpfunktion.   

 

Förslag på hjälpfunktion har utvecklats utifrån resultat från teoristudier samt 

genom metoderna kvalitativa intervjuer och textanalyser. Intervjuerna har 

genomförts med personal på Bombardier Transportation i Västerås, och 

textanalyser har gjorts på delar av befintliga hjälpfunktioner för Bombardiers 

PDM system. I tillägg har jag testat mitt förslag av hjälpfunktion på PDM-

användare inom Bombardier Transportation.  

Abstract  

The purpose of this thesis has been to develop a design proposal of a help function 

for a PDM system used at Bombardier Transportation in Västerås.  

 

The company Bombardier manufactures aircrafts (Aerospace) and trains 

(Transportation). The headquarters of Transportation in Sweden is located in 
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Västerås. Bombardier use a PDM system (Product Data Management) for 

administration and distribution of data and processes related to design, production, 

processing and recycling of products. Information regarding the PDM system 

functionality is available through several sources, both official and unofficial 

within the company. The information is available both in print and digital format. 

 

Bombardier Transportation in Västerås has requested a proposal for a help 

function that could replace existing ones and instead integrate current information 

into a uniform and user friendly help function.  

 

The help function has been developed as a digital manual containing information 

on the PDM system functionality and usage.  The help function is developed for 

both new and existing users. The information is presented primarily by text but I 

have also chosen to include pictures. Graphic design has been included to create 

an educational help function adapted for the target group of my work. 

 

The proposal for a help function has been developed from the results of 

theoretical studies and by the methods qualitative interviews and analysis of texts.  

Bombardier personnel were interviewed and analysis of text from parts of the 

existing help functions for Bombardier's PDM system was performed. In addition, 

user tests were carried out with PDM users from Bombardier Transportation. 
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Inledning 

Bakgrund 

Bombardier 

Bombardier tillverkar flygplan och tåg, Aerospace och Transportation.  Företaget 

är grundat i Kanada men tillverkning sker i flera länder runt om i världen. 

Bombardiers produktion i Sverige är inriktad på tågtillverkning och 

huvudkontoret ligger i Västerås. Omkring 1 200 anställda arbetar på 

huvudkontoret och PDM används brett inom Transportation i Västerås.  

Definition av begrepp 

PDM (Product Data Management)  

System som används för hantering och distribution av data och processer kring 

design, tillverkning, hantering och återvinning. 

 

Nyckelanvändare (Key user) 

Avser anställd på Bombardier med fördjupade kunskaper och högre behörigheter i 

PDM-systemet. Assisterar PDM-användaren vid eventuella frågor kring PDM-

systemet. 

 

PDM-användare 

Anställd med tillgång till PDM för att utföra arbetsuppgifter i systemet som 

exempelvis sökning, lägga in data om artiklar och dokument, granskning och 

revideringar. 

 

DRL (Document Review List) 

Granskningsrutin för godkännande av data som publiceras i PDM.   

 

DOT-granskare (DOT: Department of Technical Documentation) 

Anställd som granskar dokuments formalia innan det går vidare till valda 

granskare för en DRL.  

  



7 

 

PDM 

PDM är det system som används för hantering och distribution av data och 

processer kring design, tillverkning, hantering och återvinning av produkter. 

Systemet har använts sedan 1999 på Bombardier men då under namnet 

Metaphase. Systemet är utvecklat av Siemens och används av bland annat 

ingenjörer, inköpare, skribenter och översättare. Systemet är tillgängligt via 

Bombardiers Citrix-miljö. Språket som används i PDM-systemet för Bombardier 

Transportation i Västerås är främst engelska och svenska.  

Nuvarande hjälpfunktioner 

I dagsläget finns ett flertal användarmanualer, quick-guides samt en wiki (en slags 

webbaserad katalog som flera användare gemensamt uppdaterar). 

Hjälpfunktionerna är dels officiella och används vid utbildningar och på flera 

avdelningar i företaget, medan vissa endast används på en del avdelningar på 

Bombardier Transportation i Västerås, och är alltså inte publika inom Bombardier. 

Utöver de befintliga hjälpfunktioner som tillhandahålls skapar en del användare 

egna manualer och instruktioner för utvalda moment i PDM-systemet.  

Problem  

Den problematik som Bombardier upplever i nuläget är att information om PDM-

systemets funktionalitet och användning i dagsläget finns tillgänglig genom flera 

olika källor, både i tryckt och i digital form. Delar av de tryckta och digitala 

källorna innehåller information som inte är uppdaterad efter aktuell PDM-version. 

Informationen om systemet är spridd i olika hjälpfunktioner där vissa är officiella 

inom företaget medan andra är inofficiella och enbart utvecklade för en specifik 

avdelning eller användare. 

PDM-systemet upplevs som komplext och kräver ofta assistans från 

nyckelanvändare när PDM-användaren ska publicera eller uppdatera data. Brister 

i nuvarande hjälpfunktioner gör att nyckelanvändare kontaktas för att åtgärda 

problem och assistera PDM-användaren.  

 

Bombardier har behov av att skapa en förbättrad och aktuell hjälpfunktion som 

ersätter befintliga, detta genom att sammanföra informationen från de nuvarande 

källorna till en enhetlig, lättillgänglig och användarvänlig hjälpfunktion. En 

enhetlig och användaranpassad hjälpfunktion skulle möjliggöra att både tid, 

pengar och resurser sparas. 
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Syfte 

Syftet med min studie är att skapa ett förslag på utformning av en 

målgruppsanpassad hjälpfunktion med god kvalitet för PDM-systemet som 

används av Bombardier Transportation i Västerås. Förhoppningen med mitt 

förslag är att det ska vägleda samt ge Bombardier underlag för vidare utveckling 

av en målgruppsanpassad hjälpfunktion som möjliggör att användaren enklare kan 

arbeta i PDM-systemet.  

Problemformulering 

Problemformuleringen för arbetet är följande:  

Hur bör en hjälpfunktion för ett PDM-system utformas utifrån läslighet, läsbarhet, 

läsvärde samt grafisk form, så att användaren kan lösa en uppgift och samtidigt 

förstå systemets tillämpning?  

Frågeställningar 

Frågeställningarna jag kommer att arbeta utifrån är följande: 

 

 Hur bör hjälpinstruktioner för PDM-system utarbetas utifrån läslighet, 

läsbarhet och läsvärde för att vägleda läsaren? 

 

 Vilken information ska hjälpfunktionen för Bombardiers PDM-system 

innehålla för att användaren ska kunna lösa uppgifter och förstå PDM-

systemet? 

 

 Hur kan hjälpfunktionen anpassas för både nya och befintliga användare 

av PDM? 

Önskemål från uppdragsgivare 

 Genom en hjälpfunktion ska användaren få bättre kunskap och förståelse 

för PDM-systemets funktionalitet och hantering av det. 

 En eller flera hjälpfunktioner ska presenteras. 

 Hjälpfunktionen ska utformas så att den passar olika inlärningstyper.  

 Flexibel hjälpfunktion med exempelvis sökfunktion. 

 Möjlighet för enkel uppdatering för ett aktuellt innehåll. 

 E-learning som ett komplement till lärarledda lektioner för PDM-systemet.  
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Målgrupp 

Användarna av PDM-systemet har varierande kunskaper beroende på roll och 

erfarenhet av PDM-systemet.  

 

Min primära målgrupp är nya användare av PDM där fokus främst ligger på att 

presentera de grundläggande moment som finns med i utbildningsmaterialet av 

PDM-systemet, samt ge en övergripande bild av PDMs syfte och funktionalitet. 

  

Min sekundära målgrupp är användare som arbetar i systemet sedan tidigare, och 

som förstår processerna men utför vissa moment mer sällan, vilket leder till frågor 

när användaren väl ska utföra uppgifter i PDM. Målgrupperna har tagits fram 

utifrån resultat från intervjuerna.  

Etiska överväganden 

Samtliga intervjuer spelades in med samtycke från intervjupersonerna. 

Inspelningarna gjordes för att lättare kunna följa samtalen under intervjuerna och i 

efterhand noggrant dokumentera vad som framkom under intervjuerna.  

Inspelningarna har endast använts för eget bruk vilket jag också informerat 

deltagarna om. Jag har även upplyst deltagarna om att den intervjuades namn inte 

skrivs ut i rapporten men att jag samtidigt inte kan garantera full anonymitet då 

vissa svar kan möjliggöra viss spårbarhet.  

Avgränsning  

Detta examensarbete görs inom högskoleprogrammet Textdesign. Utbildningen 

fokuserar på textens innehåll, layout och typografi för att optimera läslighet, 

läsbarhet och läsvärde.  

 

Designförslaget kommer att vara en digital hjälpfunktion som visas och läses på 

skärm och som nås via Bombardiers PDM-system. En funktion i PDM-systemet 

väljs ut och utvecklas som exempel på hur informationen kan utformas i en ny 

hjälpfunktion. Resultatet kommer endast presenteras som ett designförslag i PDF-

format, ej färdigutvecklad hjälpfunktion. Urvalet för designförslaget baseras på 

vad som framkommit under intervjuerna med PDM-användare och 

nyckelanvändare. Utformningen baseras på teorier kring läslighet, läsbarhet, 

läsvärde, grafisk form, kognition, perception och utformning av hjälpfunktioner 

samt intervjuresultat och textanalyser av befintliga hjälpfunktioner. Detta för att 
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uppfylla flera av de önskemål som framkommit från uppdragsgivaren Bombardier 

Transportation i Västerås.  

 

De önskemål som jag primärt valt att fokusera på är följande: 

 

 Genom en hjälpfunktion ska användaren få bättre kunskap och förståelse 

för PDM-systemets funktionalitet och hantering av det.  

Vid utvecklingen av denna punkt har jag valt att titta på kognition, perception, 

minne, läsbarhet och läsvärde. 

 

 En eller flera hjälpfunktioner ska presenteras. 

Jag har valt att utveckla ett förslag på hjälpfunktion. 

 

 Hjälpfunktionen ska utformas så att den passar olika inlärningstyper.  

Jag har valt att utarbeta förslaget utifrån en primär och en sekundär 

målgrupp. Målgrupperna har baserats på det resultat som framkommit genom 

de kvalitativa intervjuerna.  

 

 Möjlighet för enkel uppdatering för ett aktuellt innehåll. 

Jag har valt att föreslå en digital hjälpfunktion som använder single sourcing. 

Det innebär att informationen endast har en källa som behöver uppdateras 

men kan visas på flera sidor i systemet.  

 

Det jag inte utvecklat är:  

 

 Flexibel hjälpfunktion med exempelvis sökfunktion. 

Jag har lagt in ett fält för sökning i mitt förslag men har inte valt att utveckla 

hur sökningen fungerar eller vilken information användaren kan söka genom 

detta fält.  

 

 E-learning som ett komplement till lärarledda lektioner för PDM-systemet.  

Utveckling av e-learning kräver enligt mig djupare kunskaper om vad och hur 

informationen bäst kan presenteras för användare så att hen både förstår vad 

som ska göras samt minns informationen. På grund av begränsad tid har jag 

valt att inte fördjupa mig inom detta område. 

 

 

  



11 

 

Teori 

Här presenteras de teorier som delar av mitt arbete stödjer sig på och som bidrar 

till mitt gestaltningsförslag av en hjälpfunktion. Bombardier har önskemål om att 

den nya hjälpfunktionen som presenteras ska bidra till att användarna förstår 

innehållet och minns informationen, vilket i sin tur kan underlätta arbetet i PDM. 

Jag har utifrån mina frågeställningar valt att titta på teorier kring läslighet, 

läsbarhet, grafisk form och teknikinformation för att optimalt utveckla textens 

utformning. Jag har också valt teorier kring läsvärde, kognition, perception och 

textstruktur. Dessa teorier ger stöd för utvecklingen av en hjälpfunktion som 

optimerar läsarens förståelse och hågkomst av PDM-systemets funktionalitet.  

Läslighet 

Läslighet förklaras som textens tekniska kvalitet och är oberoende av vår 

förståelse av själva innehållet. Beroende på typografi och layout av text och bild 

påverkas läsligheten (Pettersson 2003 citerad i Pettersson 2004 s. 213). Läslighet 

är en viktig del i utvecklingen av en anpassad instruktion då god läslighet lägger 

grunden för kunskapsinhämtningen.  

 

”… som läsare ska man inte behöva bry sig om hur bokstäverna ser ut eller är 

arrangerade på pappret. Man ska odelat kunna koncentrera sig på textens 

innehåll” (Hellmark 2004 s. 22).    

 

Radlängden i en text bör inte vara för lång då ögat har svårt att följa texten 

(Englund Hjalmarson & Guldbrand 2009 s. 126-127). Beroende på målgrupp bör 

radlängden anpassas efter varje enskilt fall menar Pettersson (2002 s. 180). För 

kortare stycken kan färre tecken per rad användas då läsaren tar till sig 

informationen snabbare (Pettersson, red. 2004 s. 213).  

 

Typsnittets teckengrad och utformning är ytterligare faktorer som påverkar 

läsligheten av en text samt kontrasten mellan texten och dess bakgrund 

(Pettersson 2002 s.48-49). Lämpliga storlekar för löptext på skärm är från 8 till 12 

punkter (Englund Hjalmarson & Guldbrand 2009 s. 126). Olika typsnitt och 

teckengrader kan användas för att signalera olika slags innehåll i texten. (Svenska 

skrivregler 2010 s. 13). Genom att betona vissa ord visuellt, genom exempelvis 

fetstil, uppfattas ordet som viktigare och gör att läsaren lättare ser ordet när texten 

skannas (Ask 2012 s. 77). 
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Typsnitt kan delas in i antikvor och linjärer (sanserifer). 

Antikvor har serifer medan linjärerna saknar dessa ”fötter” 

och ”flaggor”. För text på skärm är linjärer att föredra då 

dessa blir tydligare och inte ”flyter ihop” på skärmen 

(Englund Hjalmarson & Guldbrand 2009 s. 122-123). 

 

 

 

Läsbarhet 
En text behöver vara begriplig för läsaren. 

Instruktioner där moment saknas eller är fel blir obegripliga och oanvändbara. En 

handledning ska både kunna sträckläsas men även användas som en uppslagsbok. 

Detta förutsätter logisk ordning och tydliga rubriker (Mårdsjö 1986 s. 31). 

Rubriker och underrubriker skapar en struktur och vägleder läsaren genom 

informationen. Genom att använda tydliga rubriker underlättas också 

informationssökningen för läsaren (Beer 2009 s. 53). 

 

Pettersson förklarar läsbarhet som ett begrepp som både innefattar läsarens 

möjlighet att förstå text och bild, där läsbarhet är beroende av dess innehåll likväl 

som dess presentation. Läsbarheten påverkas därför av läsarens förmåga att förstå 

informationen som presenteras. Detta görs utifrån läsarens behov, kunskap och 

intresse (2002 s. 50).  

 

För att utveckla en hjälpfunktion som upplevs som lättläst bör meningarna vara 

korta och enkla. Långa ord, bisatser och svåra omskrivningar bör om möjligt 

undvikas (Åkerlund 1992 s. 16). Ordvalet bör också vara konsekvent. Samma 

ordval ska användas genom hela texten för att inte riskera eventuella frågetecken 

från läsaren (Åkerlund 1992 s. 86). Konsekvent ordval rekommenderar även 

Zetterlund då inkonsekvens annars skapar förvirring för läsaren. Genom en bra 

rubrik som är både tydlig och förklarande kan läsaren vägledas genom 

informationen (Zetterlund 1997 s.70-71). 

Läsvärde 
När en text har ett läsvärde för mottagaren ger texten läsaren information eller 

kunskap som anses vara värdefull, det kan i sin tur leda till att informationen 

lättare stannar kvar i minnet (van der Meij 2008 s. 19, Holsanova 2010 s. 18 och 

Melin 2004 s. 75). Melin förklarar vägen från läsbarhet till läsvärde följande: 

Figur 1 Times New Roman 
(antikva), Arial (linjär) samt 

Verdana (linjär). 
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Steg 1 är avkodning – texten kan läsas. Steg 2: textens ord kopplas samman och 

skapar en innebörd. I steg 3 kan orden integreras med tidigare kunskaper. I steg 4 

kan läsaren utföra nya handlingar utifrån den nya kunskapen (2004 s. 75).  

 

Läsprocessen delas upp i två kategorier: läsning och skanning. Vid skanning söker 

läsaren efter specifik information och lässättet förekommer både för tryckt text 

och på nätet. Vid skanning skumläses texten då läsaren söker efter viss 

information. I skanningsprocessen sorteras information bort och viss information 

läses inte alls (Holsanova 2010 s.30-31). Även vid läsning av komplexa texter 

läses texten olika. Läsningen varieras, och få textpartier läses noggrant, några 

delar läses uppstyckade medan andra inte läses alls (Holsanova 2010 s.42). Om 

användarna har varierande kunskap kan informationen struktureras med hjälp av 

tydliga rubriker och ämnesområden (topic). Det underlättar för användaren som 

kan hoppa över information som inte behövs för stunden (Ask 2012 s. 53). 

Grafisk form 
God användbarhet av utbildningsmaterial för mjukvarusystem skapas genom 

minimalistisk utformning menar van der Meij (2008 s. 28). Genom att använda 

tomrum mellan instruktioner kan läsaren ta till sig informationen, få en paus och 

därefter fokusera på nästa moment. Men för mycket tomrum i instruktioner kan 

resultera i att flödet i texten påverkas negativt (Robinson 2009 s. 82). 

 

Att strukturera texten så att det går snabbt att hitta informationen underlättar 

själva genomförandet av uppgiften. Detta kan göras genom indelning av 

information men även genom visuella ledtrådar (der Meij 2008 s 19). Genom att 

kombinera text och bild kan en förståelse över processers olika steg skapas 

(Holsanova 2010 s. 44-45 och Anderson, 2014 s. 294). I teknikinformation kan 

bilder i form utav bland annat ikoner användas för att förenkla informationen som 

presenteras för användaren (Ask 2012 s. 109).  

 

Vid läsning av stegvis presenterad information läser vanligtvis mottagaren ett steg 

och utför det för att sedan återgå till nästa steg för att läsa det. Att skriva 

instruktioner i en nummerlista underlättar därför orienteringen i texten (Anderson 

2014 s. 66-67). 

 

Text kan också arrangeras med hjälp av linjer, ramar och listor som skapar 

visuella kopplingar mellan delar av innehållet (Holsanova 2010 s. 55). Dessa 

ledtrådar ger läsaren en vägledning i läsningen och resulterar i att läsaren får en 
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uppfattning av materialets struktur vilket leder till bättre förståelse och inlärning 

(Holsanova 2010 s. 91). 

Kognition och perception 
Att förstå och minnas det vi läst grundar sig på flera olika faktorer. Läsaren 

interagerar olika med informationen och dess utformning beroende på behov och 

intressen (Holsanova 2010 s. 18). Individer tar till sig kunskap på olika sätt och 

föredrar olika typer av kunskapsinhämtning och strukturering av information. 

(Pettersson 2002 s. 252).  

 

Kognition kan förklaras som vår förmåga att bearbeta information. Kognitiva 

processer består av hjärnan, sinnesorgan samt perifera nervsystemet som 

tillsammans med mentala processer möjliggör att vi minns, talar, hör och ser (Araï 

2001 s. 9).  

 

Perception är informationsinnehållet i våra sinnesintryck (Araï 2001 s. 33). 

Perceptionen är styrd av två typer av processer: bottom-up och top-down. Bottom-

up styrs av de mönster av ljus som når näthinnan och som därefter sorteras och 

filtreras som mer eller mindre relevanta objekt. Top-down styrs av krav på 

uppmärksamhet bestämt utifrån ett behov att utföra en uppgift (Ware 2008 s. 8-

12).  

 

Medvetet eller explicit minne framkommer vid genomförandet av uppgifter som 

kräver medveten hågkomst av kunskap vi tidigare lärt oss. Implicit minne 

framkommer när tidigare inlärda kunskaper omedvetet underlättar utförandet av 

en uppgift (Araï 2001 s.73). Enligt Araï är all kognitiv aktivitet problemlösning. 

Vid rutinmässiga problem kan svaret hämtas ur vårt minne medan det när vi står 

inför nya problem uppstår en problemlösningsprocess (2001 s.137).  

Enligt van der Meij fyller instruktioner för mjukvaror två funktioner, dels ska 

användare lära sig hur en uppgift ska utföras samtidigt som användaren ska utföra 

uppgiften. Kombinationen av att göra samtidigt som att komma ihåg är 

svårbalanserad och för lite stöd för kunskapsinhämtning förlänger inlärningen. 

Saknas stöd för lösningen av själva uppgiften tappar läsaren intresset för 

instruktionen. Genom att tillhandahålla rätt mängd information underlättar det 

inlärningen (2008 s. 19).   

 

Valet av visuell och språklig information bör baseras på användarens kognitiva 

förmåga och informationens syfte (Holsanova 2010 s. 47-48). Användning av 
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rörliga bilder i undervisning kan i vissa fall leda till passiv inlärning eller att 

informationen missförstås, anledningen tros vara hastigheten samt att mottagaren 

inte hinner skapa ett samband utav det som presenteras. Användningen av 

stillbilder ökar istället informationsinhämtningen då materialet kan granskas och 

tolkas samt presenteras i en serie av händelser (Holsanova 2010 s. 81-85).  

Genom tester av en ”traditionell” användarmanual för mjukvarusystem i 

jämförelse med en manual utformad som information från en ”hjälpande 

medanvändare” med ett mer avslappnat språk fann forskare följande: 

användningen av den ”traditionella” manualen underlättade både genomförandet 

samt inlärningen av informationen i manualen. I tillägg upplevde testpersonerna 

färre problem i samband med användningen av den ”traditionella” manualen 

jämfört med manualen som var utformad som information från en medanvändare 

(van der Meij 2008 s. 27). Att använda en tydlig struktur för de ämnen som 

redogörs i en text påverkar hågkomsten av textinnehållet bättre menar även Lorch 

& Lorch (1996 s. 261-262).  

Textens struktur och navigering 
När hjälpfunktioner för slutanvändaren skapas bör man titta på vilken information 

som ska finnas med, ordningsföljd samt vilket språk som ska användas (Mårdsjö 

1986 s. 28-29). I hjälpmanualer bör förutsättningarna presenteras först, därefter 

instruktionernas moment, steg för steg (Mårdsjö 1986 s.31). ”När det gäller 

dispositionen och uppdelningen i kapitel finns här inte samma utvecklade och 

strikta tradition som för tekniska rapporter. Syftet, programmets art och 

målgruppen får i hög grad avgöra uppläggningen. Huvudlinjen bör vara att gå 

från helheten till detaljerna” (Mårdsjö 1986 s. 31-32) 

 

Genom att presentera information på ett logiskt sätt samt göra den tillgänglig och 

visuellt effektiv så kan teknikinformation upplevas som enklare (Ask 2012 s. 18).  

 

Information som presenteras digitalt bör ha så lite belastning - excise (sv. ta bort, 

avlägsna) som möjligt. Begreppet innebär det extra arbete vi utför för att nå målet.  

Belastningen är nödvändig men bidrar inte till målet. Onödig och svårbegriplig 

navigering utgör ett hinder för användaren och kan vara visuell – informationen 

blir svår att hitta, men kan även vara systemmeddelanden där användaren måste 

göra val för att komma vidare i arbetet. En reducering av belastning i digital 

information resulterar i en bättre användarupplevelse (Cooper 2007 s. 223-226). 

Genom att förstå arbetsflödet kan placering av länkar, meddelande, menyer och 

scrollning optimeras så att arbetet underlättas (Cooper 2007 s. 236).  
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Teknikinformation 
Enligt Robinson frågar användaren av ett system hellre en kollega än läser en 

instruktionstext. Om användaren läser informationen görs det för att 

informationen inte går att få på annat sätt, i tillägg läser användaren så lite som 

möjligt av informationen. Tidigare erfarenheter av manualer påverkar läsningen 

av nytt material och användningen av manualer sker endast ifall nyttan står i 

proportion till arbetet som krävs för kunskapsinhämtningen. Manualer läses 

vanligtvis i samband med andra aktiviteter, exempelvis när andra arbetsuppgifter 

utförs, och instruktionen läses enbart för att lösa en uppgift (2009 s. 11-12). 

 

Zetterlund beskriver begreppet teknikinformation enligt följande ”Ett tekniskt 

budskap som förmedlas med pedagogik via text och/eller bild” och menar att först 

när den utvalda målgruppen tar emot teknikinformationen får den ett värde och 

kan leda till något konkret för mottagaren (1997 s. 12). Teknikinformationen ska 

enligt Zetterlund vara exakt, lättillgänglig och uppdaterad, då detta minskar risken 

för fel vid användning (1997 s. 19). Om teknikinformationen inte är anpassad till 

dess målgrupp finns risken att användaren endast utnyttjar delar av funktionerna, 

använder produkten felaktigt eller skapar processer som tar onödigt lång tid. När 

teknikinformationen inte fungerar kan det samtidigt resultera i att support 

kontaktas, användaren blir osäker på hanteringen av produkten samt att arbetstid 

läggs på att hitta rätt information (Ask 2012 s. 10). 

 

Ask anser att teknikinformation bör skrivas utifrån användarens perspektiv, då 

användaren på så sätt själv ser sig utföra uppgiften. Detta görs enligt författaren 

genom att vända sig direkt till läsaren, använda aktiva satser med verb som 

berättar för användaren vad hen förväntas utföra samt förklarar syftet med 

uppgiften (2012 s. 55). Teknikinformationen ska skapa trygghet och enligt Ask 

”vara förutsägbar, bekväm och lätt att använda” (2012 s. 13). Informationen kan 

presenteras via olika medier: internet, tryckta pappersmanualer, digitala manualer 

(PDF), animeringar och filmer (Ask 2012 s. 14).  
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Metod 

Jag har i mitt arbete valt att arbeta med följande två metoder: kvalitativa intervjuer 

samt analyser utav delar av befintliga hjälpfunktioner. Den kvalitativa intervjun 

har gjorts för att få svar på om, hur och när de befintliga hjälpfunktionerna 

används. I tillägg har intervjuerna gjorts för att undersöka hur användarna önskar 

få informationen presenterad och i vilket format. Jag har också genomfört en 

textanalys på delar av befintligt material från hjälpfunktionerna. Detta i syfte att 

undersöka om de är optimalt utvecklade och täcker behovet som finns hos PDM-

användarna.  

Intervjuer 

Förstudie 

För att förbereda mig inför intervjuerna deltog jag i en endagsutbildning (140326) 

i PDM-systemet ledd utav utbildare och tillika nyckelanvändare för PDM-

systemet. Utbildningen tillsammans med utbildningsmaterialet gav mig en grund 

att arbeta utifrån vid framtagning av den intervjumanual som jag utgått från under 

intervjuerna. Manualen användes då jag valt att genomföra en semistrukturerad 

intervju. Denna typ av intervju utgår från ett visst antal fasta frågor som ställs men 

ordning kan variera och nya frågor kan tillkomma. Att utgå från en 

intervjumanual hjälper till att få svar på frågor kring ämnet som undersöks men 

behöver samtidigt inte följas slaviskt utan används som en handledning under 

samtalet (Holme & Solvang 1997 s. 100-101). Intervjumanualen ska därför enbart 

fungera som en minneslista under intervjun (Holme & Solvang 1997 s. 108).  

Kvalitativa intervjuer 

För att förstå behovet hos vald målgrupp har intervjuer genomförts. 

Utgångspunkten för intervjuerna var att få en bild av användarens kunskap och 

användning av PDM-systemet.  Intervjuerna genomfördes också för att få svar på 

om den intervjuade använde de befintliga hjälpfunktionerna för systemet och i så 

fall vilken eller vilka. Det som också undersöktes var dels det upplevda behovet 

utifrån användaren själv men även vad nyckelanvändarna ansåg som behov utifrån 

den kontakt de har med användarna samt företagets syfte med PDM.  

 

Jag valde att genomföra kvalitativa intervjuer med både PDM-användare och 

nyckelanvändare. Denna typ av intervju efterliknar ett vardagligt samtal och ger 

minst styrning utav den intervjuade (Holme & Solvang 1997 s. 99). För 
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frågeställningar där samband eller förståelse kring något ska undersökas lämpar 

sig en kvalitativ studie (Trost 2010 s. 32). ”Kvalitativa intervjuer utmärks bland 

annat av att man ställer enkla och raka frågor och på dessa enkla frågor får man 

komplexa svar, innehållsrika svar” (Trost 2010 s. 25). 

 

Urvalet gjordes i samråd med kontaktperson hos Bombardier som föreslog utvalda 

PDM-användare. Jag kontaktade PDM-användarna med en förfrågan via e-post 

och utav de nio tillfrågade accepterade alla att låta sig intervjuas. 

 

För att samla in ett brett informationsinnehåll bör urvalet av intervjupersoner vara 

varierande, samt att personerna som intervjuas har kunskap eller erfarenhet kring 

det område som undersöks (Holme & Solvang 1997 s. 104). Personerna som 

intervjuades arbetade på olika avdelningar och hade varierande roller och 

arbetsuppgifter men hade alla gemensamt att de arbetade i PDM-systemet. 

 

Varje intervju gjordes enskilt utom vid ett tillfälle då två användare genomförde 

intervjun tillsammans. Genom att genomföra intervjuerna enskilt var 

förhoppningen att den intervjuade skulle känna sig mer bekväm att berätta om 

eventuella svårigheter som uppkommer vid användningen av PDM-systemet. 

Under intervjun som genomfördes med två användare gemensamt kom båda 

deltagarna till tals men gav likriktade svar. Situationen blev mer en 

gruppdiskussion. Denna typ av intervju kan resultera i att deltagarna påverkar 

varandras åsikter och uppfattningar (Holme & Solvang 1997 s. 108).  

Analys av text och grafisk form 
För Bombardiers personal finns flera hjälpfunktioner att tillgå vid användning av 

PDM-systemet. Jag har därför valt att göra en analys av text och grafisk form på 

delar av befintligt material i syfte att undersöka vad nuvarande material innefattar 

samt dess utformning. I tillägg vill jag också ta reda på hur befintligt material är 

anpassat för PDM-användarna på Bombardier. Genom en textanalys hoppas jag 

samtidigt få svar på vilka delar i instruktionerna som behöver utvecklas samt om 

någon information saknas..  

 

De hjälpfunktioner där utvalda delar kommer att analyseras är User Manual 

gPDM, Help, Lathund PDM, Wiki, samt quick-guide. 

 

En textanalys kan ge en indikation av textens kvalitet, detta görs genom olika 

analysmodeller där textens syfte undersöks. Jag har valt att utgå från en strukturell 

analysmodell då ”den strukturella analysens syfte är att ge en mångsidig 
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beskrivning av en texts språkliga, innehållsliga och sociala struktur mot bakgrund 

av dess kontext” (Hellspong 2011 s. 61). Jag har även valt att för delar av 

befintligt material göra en läsbarhetsanalys. Genom att studera textens läslighet, 

läsbarhet samt lättlästhet kan man genom en läsbarhetsanalys värdera textens 

tillgänglighet för läsaren (Hellspong 2011 s. 86). I tillägg har jag valt att göra en 

funktionell analys. ”Den funktionella analysens syfte är att undersöka vilka 

funktioner en text har, hur de samspelar med varandra och hur texten stödjer dem 

i sitt sammanhang” (Hellspong 2011 s. 83) 

 

Utöver textens innehåll analyseras även den grafiska formen. Genom att studera 

den grafiska formen i befintligt material ger det mig information om det endast är 

textinnehållet som inte är anpassat för läsaren eller om det är andra element som 

påverkar förståelsen av informationen. Bilder och deras relevans och placering, 

användningen av visuella ledtrådar, val av färger och disponeringen av 

information ger en indikation på om utformningen bidrar till läsarens förståelse 

eller om informationen bör omstruktureras.  
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Resultat 

Resultat av intervju 
Mellan den 7 – 15 april 2014 intervjuades nio PDM-användare på Bombardier 

utifrån hur de arbetade i PDM, hur de sökte svar på eventuella frågor som uppkom 

vid användandet och om och i så fall vilka hjälpfunktioner de använde. 

Intervjufrågorna återfinns i bilaga 2.  

 

Tre nyckelanvändare och en DOT-granskare har också intervjuats för att samla in 

information kring deras erfarenheter kring hur PDM används samt de frågor som 

kommer från PDM-användarna. Intervjufrågorna återfinns i bilaga 3. Intervjun 

med DOT-granskaren gjordes för att få information om hur PDM-användaren ska 

gå tillväga när artiklar och dokument ska skickas på granskning i PDM. Intervjun 

utgick från utvalda frågor i bilaga 3. 

Slutsats av intervju 
Då stor del av Bombardiers personal i Västerås arbetar i PDM och jag endast 

intervjuat totalt 13 personer som använder PDM-systemet ger det inga garantier 

för att problemen de upplever överensstämmer med resterande PDM-användare 

inom Bombardier. Användningen av PDM skiljer sig från olika avdelningar vilket 

också kan resultera i att informationen som framkommit i intervjuerna är 

missvisande.  

 

De intervjuade har haft varierande kunskap i PDM - medan några anser att 

systemet är logiskt, menar andra att det skiljer sig från andra system de arbetar i 

och upplever istället PDM som ologiskt. En PDM-användare liknade sig själv 

med Alice i Underlandet när hen använde PDM-systemet.  

 

De flesta ansåg att det var krångligt och tidskrävande att leta i befintliga 

hjälpfunktioner samt att de inte riktigt visste vilken som innehöll informationen de 

eftersökte. Att fråga en kollega eller kontakta en nyckelanvändare gick snabbare. 

Att det påverkar kollegans arbete när man inte löser uppgiften på egen hand var 

det endast nyckelanvändare som reflekterade över.  

 

PDMs funktionalitet är komplex och gör att resultatet blir varierande. En 

gemensam hjälpfunktion med användaranpassad, uppdaterad och lättillgänglig 

information kring PDMs användning och funktionalitet som lämpar sig för både 
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nybörjare och mer erfarna användare saknas i dagsläget. Detta påverkar arbetet då 

användaren istället provar sig fram, vilket medför en ökad risk för felhantering i 

PDM-systemet, samt att extra tid och resurser går åt då kollegor får assistera 

varandra. Sammanställningen av intervjuerna återfinns i bilaga 5. 

Analysresultat - text och grafisk form  
För textanalysen har delar av befintliga hjälpfunktioner samlats in och analyserats 

utifrån läslighet, läsbarhet och läsvärde. Hjälpfunktionerna har även analyserats 

utifrån dess anpassning för valda målgrupper. Jag har valt att redovisa delar i 

hjälpfunktionerna som utmärker sig, antingen genom god informationsdesign eller 

där det saknas. Analyserna av de befintliga hjälpfunktionerna presenteras som 

bilaga nummer 5-9. 

Urval 

I analysen har följande hjälpfunktioner analyserats: User Manual gPDM, hjälp i 

PDM-systemets meny (Help), PDM lathund på svenska, wikin samt quick-guides. 

Dessa hjälpfunktioner är tillgängliga för flera olika avdelningar på Bombardier 

Transportation i Västerås. 

Slutsats av analys - text och grafisk form 
Utifrån analysen kan följande slutsatser dras: hjälpfunktionerna är varierande i 

deras omfång samt innehåll. Vissa hjälpfunktioner ger läsaren mycket information 

om hur och varför något görs medan andra fokuserar på utvalda delar. 

 

 Även hjälpfunktionernas målgrupp varierar, User Manual gPDM kräver en van 

användare medan quick-guide tydligare vägleder en ovan användare med text och 

bild. Utifrån text och bilders struktur påverkar det läslighet, läsbarhet och 

läsvärdet och flera av nuvarande hjälpfunktioner har tydliga brister på en eller 

flera av dessa punkter. Bland annat är radlängden i flera hjälpfunktioner mellan 

80-100 tecken. En av hjälpfunktionerna har blå länkar i blå brödtext (se bilaga 8), 

vilket gör länkarna svåra att urskilja. Flera instruktioner presenteras i punktlistor 

(se bilaga 5) istället för nummerlistor och en svensk hjälpfunktion är skriven med 

mycket lånord på engelska vilket gör läsbarheten sämre. Bilder används i olika 

omfattning och i varierande storlekar där stora bilder istället får texten att 

försvinna i informationsflödet. Även utformningen och språket skiljer sig åt inom 

vissa hjälpfunktioner vilket hindrar läsaren från att uppfatta en struktur i 
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hjälpfunktionens uppbyggnad. En vag struktur eller otydligt språk kan leda till att 

informations- och kunskapsinhämtningen hämmas. 
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Designförslag 

Här presenteras framtagningen av det gestaltningsförslag jag valt att presentera för 

Bombardier Transportation i Västerås, samt de olika teoretiska områden jag valt 

att koppla min gestaltning till utifrån textdesign och informationsdesign. 

Designförslaget i sin helhet presenteras som bilaga 1. Då PDM-systemets 

funktionalitet är så omfattande har jag valt att visa hur en instruktion kan 

utformas. Utformningen kan också appliceras för andra moment i hjälpfunktionen.  

 

Mitt designförslag har inte enbart baserats kring text och dess innehåll då 

textdesign är så mycket mer än orden som skrivs för mottagaren. Textdesign är 

utformningen av en text, vilket kan ge mottagaren ett större innehållsligt värde 

tillsammans med andra komponenter som finns i anslutning till texten. Detta kan 

vara i form av färg och bilder, men även tomrum och strukturering.  

 

Genom mitt gestaltningsförslag visar jag hur informationen presenteras för en ny 

användare i PDM-systemet. Jag visar även vägen för användare som har arbetat i 

systemet sedan tidigare men som söker svar på en specifik del av 

tillvägagångssättet för ett moment.  

Kanal 
En fördel med situationsanpassad information är att bara utvald information kring 

det som användaren söker visas (Zetterlund 1997 s. 93). Genom att fokusera på 

situationsanpassad information har jag valt att hjälpfunktionen (PDM Help 

Center) ska finnas tillgänglig i anslutning till PDM-systemet vilket ökar 

tillgängligheten för användaren jämfört med en hjälpfunktion placerad på 

Bombardiers intranät. 

 

 

Figur 2 Hjälpfunktion via PDM-system. 

 

Att använda en digital källa gör arbetet med uppdateringar lättare då det 

fortlöpande sker förändringar i PDM och ändringar av informationen når 

användarna direkt.  Detta var också ett önskemål från Bombardier att 

informationen enkelt ska kunna uppdateras och en digital källa gör det arbetet 
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enklare än en tryckt källa. Genom Single sourcing finns informationen på ett 

ställe, en källa. Informationen kan användas i olika kanaler och sammanhang men 

behöver endast uppdateras på ett ställe vilket minskar administrationen (Ask 2012 

s. 26). För Bombardier skulle single sourcing kunna underlätta vid uppdateringar i 

PDM samt vid framtagning av exempelvis utbildningsmaterial.  

 

Läsning på skärm skiljer sig från läsning på papper av flera anledningar, bland 

annat skilda läsvinklar samt att skärmläsning kan kräva scrollning. Men läsning på 

skärm förenklar istället sökningen av information (Melin 2004 s. 65). Genom en 

digital källa finns möjlighet för användaren att skriva ut delar av hjälpfunktionen. 

Att ha manualen utskriven nämndes under flera intervjuer, användarna tyckte att 

informationen var lättillgänglig genom egen utskrift. En instruktion som är 

utskriven medför en risk att användaren då har inaktuell information. Men, en 

användare som faktiskt nyttjar en hjälpfunktion istället för att testa sig fram (med 

varierande resultat) eller frågar kollegor och nyckelanvändare, kan ge positiva 

effekter vid hanteringen av PDM samt sparar tid och resurser. 

Tilltal och språk 

Enligt Anderson ställer sig läsaren följande frågor när den läser instruktioner: vad 

ska dessa instruktioner hjälpa mig att utföra, är det något jag behöver veta för att 

kunna utföra instruktionerna, exakt vad ska jag göra samt hur åtgärdar jag 

eventuella problem som uppstår? (2014 s.573). Genom att introducera 

instruktionen kan läsaren bättre förstå syftet. När läsaren förstår informationen 

som presenteras ökar textens läsbarhet (Pettersson 2012 s. 50).  

 

Genom att skriva utifrån användarens perspektiv så förstår hen vad som ska 

utföras. Detta kan göras genom att i texten direkt rikta sig till användaren och 

genom aktiva satser med verb som instruerar användaren vad hen ska göra (Ask 

2012 s. 55). Tilltalet i texterna är direkt och med formuleringar som ”You can see 

the DRL status, sign off actions and comments from the participants in the Signoff 

History” vänder sig informationen till läsaren som utför själva handlingen. 

Instruktionerna är avskalade och kortfattade. Att skriva kortfattat och direkt i 

digitala hjälpfunktioner gör att mottagaren lägger mindre tid på att läsa och det 

minskar även scrollningen på sidan (Anderson 2014 s. 592). Texterna har 

konsekvent ordval (select och DRL) då entydighet lämpar sig i instruktionstexter. 
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Grafisk utformning 
Vid utformning av hjälpfunktioner och manualer är det flera komponenter som 

kan medverka till informationens läslighet. Nedan presenteras de områden jag valt 

att fokusera på. 

Navigering 

Information kan enligt Zetterlund anpassas för rätt målgrupp genom att strukturera 

den efter primärt behov och sekundärt behov (1997 s. 65). Utifrån den utformning 

jag valt att presentera finns också möjligheten att anpassa mängden information 

kring en funktion efter de förkunskaper användaren har.  

 

Med hjälp av tydliga rubriker får användarna ledtrådar att hitta den information 

som de söker (Ask 2012 s. 58). Att strukturera hjälpfunktionen utifrån PDMs 

funktionalitet efter kategorier istället för exempelvis funktioner gör sökningen 

mer intuitiv för användaren. Jag har valt att dela upp hjälpfunktionen i fyra delar 

(se även bilaga 1 figur 13). För min primära målgrupp (nya användare) har jag 

skapat Start using PDM. Genom en tydlig rubrik kan nya användare vägledas till 

en anpassad samlingssida där e-learning och flödesscheman ger användaren en 

övergripande bild av PDMs funktioner. Vid användningen av ett system för första 

gången behövs mer information och vägledning än för en van användare 

(Robinson 2009 s. 2). För min sekundära målgrupp finns de mest återkommande 

frågorna placerade under rubriken FAQ (se bilaga 1 figur 16). Här skulle bland 

annat information om sökning, skapa och revidera artiklar och tekniska dokument 

finnas tillgängliga. Dessa artiklar ska tillsammans med övriga funktioner som 

används inom Bombardier Transportation också finnas presenterade under 

rubriken Manual (se bilaga 1 figur 15). För att användaren ska kunna arbeta 

självständigt utifrån manualen har jag även lagt till ämnesområdet 

Troubleshooting, där användaren kan hitta svar på problem som uppstår och hur 

användaren själv kan lösa problemet, eller vilken nyckelanvändare som har 

behörighet att åtgärda problemet om rätt behörighet saknas.  
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Figur 3 Indelning av ämnen via rubriker i menyn. 

 

Jag har valt att dela upp instruktionen Send DRL to 

review and release (se bilaga 1 figur 18) då en 

granskning skapas genom flera delar; granskningslista 

(Create DRL), lägga till objekt (Add an article or 

technical document to DRL) och skicka DRL (Submit 

DRL). I anslutning till granskningsinstruktionen har jag 

valt att ta med information om hur användaren kan se 

granskningshistoriken (Show Signoff History) eftersom 

det är en återkommande fråga enligt flera 

nyckelanvändare. Under sista instruktionen finns länkar 

till andra instruktioner med kopplingar till DRL, 

exempelvis sökning av objekt (se figur 4). Att 

presentera relaterade instruktioner underlättar 

användningen för både nya och vana användare. En av 

nyckelanvändarna på Bombardier funderade på hur 

användarna ska hålla ordning på flera instruktioner. En 

lösning är att de öppnas i nya flikar men ändå är 

kopplade till samma fönster.  

 

 

 

Enligt Cooper behöver användaren information om var i systemet hen befinner sig 

(2007 s. 232). Jag har valt att ha länkar på de sidor som inte är direkta menysidor. 

Genom länkarna ser användaren var i systemet hen är och kan också navigera 

tillbaka till tidigare information genom breadcrumbs (se även bilaga 1 figur 18-

20). 

 

Figur 4 DRL uppdelad i 3 
steg (1) samt 
granskningshistorik i 
anslutning (2). 
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Figur 5 Navigering via "Breadcrumbs". 

 

För att anpassa informationen till både nya och befintliga användare är 

instruktionen för granskningen skriven på en sida med ”länkar” till information 

om hur ett formulär fylls i och vilka uppgifter som behövs (se bilaga 1 figur 19). 

Genom att dela upp informationen kan användare med kunskap om hur metadata 

fylls i endast läsa instruktionerna för att skapa en DRL, medan de som behöver 

guidning för ifyllnad av metadata hittar den informationen i anslutning till 

instruktionen. Genom att länka till information som har koppling till instruktionen 

och organisera informationen i flera delar som är kopplade 

till varandra kan läsaren lättare få tillgång till specifik 

information utan att scrolla (Anderson 2014 s. 592). 

Mindre scrollning resulterar även i att belastningen 

(excise) minskar.  

 

I menyn (figur 6) som användaren öppnar genom att klicka 

på plusknappen, expanderar menyn med det ämnesområde 

som är kopplat till informationen som eftersöks. Genom att 

endast ha en meny öppen minskar det scrollning samt 

informationsflödet och den visuella belastningen (excise).  

Text 

Det typsnitt som valts är Verdana (se figur 7), typsnittet är en linjär och lämpar sig 

bra för både brödtext samt rubriker i olika storlek på skärm. Verdana är även 

tydligt i utskrivet format. (Englund Hjalmarson & Guldbrand 2009 s. 123).  

Nackdelen med typsnittet är att det kräver utrymme då det är ”luftigt” i sin 

utformning. Vald teckengrad på rubriker är mellan 16-24 punkter. Brödtexten har 

teckengrad 12 punkter.  

 

För att markera val i instruktionerna har jag valt att ha dessa i fet stil. Fet stil 

används för att markera nyckelord i texten och framhäver innehållet (Svenska 

skrivregler 2010 s. 15). Fet stil lämpar sig även för att framhäva information i 

texter på webben (Svenska skrivregler 2010 s. 17). 

 

Radlängden i designförslagets texter är omkring 40-65 tecken beroende på om det 

är brödtext eller text i punktlista.  

Figur 6 Expanderande 

meny. 
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Figur 7 Instruktion med verdana, nyckelord i fet stil. 

 

Anderson menar att utformningen för digitala instruktioner kan designas på 

liknande sätt som för papper (2014 s. 592). De instruktioner som tagits fram har 

även skrivits ut då vissa användare föredrar pappersutskrift. Genom att dela upp 

informationen kan både längden på instruktionerna kortas ned vilket gör att 

scrollningen samt mängden utskrifter minskar.  

Bilder 

I designförslaget presenteras ett skärmklipp på ett formulär från PDM-systemet 

för ifyllnad av metadata samt ikoner för granskningsprocessens steg (se bilaga 1 

figur 19).  

 

Skärmklippen valdes då jag ansåg att textinstruktionen behövde kompletteras med 

en bild där de olika fälten som ska fyllas i är markerade, detta för att användaren 

lättare ska hitta rätt information kring varje fält. Genom att koppla text och bild 

kan manualen upplevas mer tillgänglig för användaren (Robinson 2009 s. 130).  

 

I instruktionen för skapandet av Send DRL to review and release har jag valt att 

inte ta med något skärmklipp. Skärmklipp tar plats, användaren måste jämföra det 

de ser i hjälpfunktionen med egen version, och eventuella ändringar i systemet gör 

att skärmbilden inte motsvarar det som visas i systemet (Ask 2012 s. 114).  

 

Jag har i mitt designförslag valt att använda ikoner (figur 8 samt bilaga 1 figur 20) 

i kombination med text för att förklara en utskickad gransknings olika steg 

(Release Product Data life cycle). Genom att använda bilder som har en 

organisatorisk funktion ger det läsaren information kring hur ett meddelande är 

uppbyggt vilket enligt Holsanova ”gör innehållet mer koherent och översiktligt” 

(2010 s. 69).  

 



29 

 

 

Figur 8 Ikoner som förklarar del av granskningsprocessen. 

 

Färgval 

För hjälpfunktioner som presenteras digitalt bör utformningen vara konsekvent 

(Anderson 2014 s. 592). Jag har därför valt att ha den gröna färgen från PDM 

även i hjälpfunktionen för att skapa en visuell koppling mellan PDM och 

hjälpfunktionen. Men då kontrasten mellan svart text mot grön bakgrund inte ger 

optimal läslighet har jag valt att istället lägga vita ”plattor” där text och bilder 

placerats. 

 

 

Figur 9 Färgval: Svart text, grön som även används i PDM-system samt vit till textplattor. 

  

Siffermarkeringar i ifyllnadsanvisningen (se figur 10 samt bilaga 1 figur 19) är gul 

med svart text. I befintligt material från Bombardier användes den kombinationen 

och jag valde att använda den även i min utformning. Svart och gult är bra ur 

typografisk synpunkt enligt Englund Hjalmarsson och Guldbrand då 

kombinationen är lätt att uppfatta (2009 s. 151). Genom färgkodning kan man 

även öka uppmärksamheten hos läsaren (Pettersson 2002 s. 131). Att använda 

samma gula cirkel med siffra på både skärmklipp och i instruktionstexten baseras 

på likhetslagen där objekt som liknar varandra genom exempelvis färg eller form 

kopplas samman och ”hör ihop”(Pettersson 2002 s. 220, Holsanova 2010 s. 93).  
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Figur 10 Färgkodning och "likhetslagen". 

 

De ”länkar” med information kopplad till instruktionen är blå. Läsaren ska inte 

behöva gissa sig till vad som är en länk (Englund Hjalmarsson och Guldbrand 

2009 s. 152). Den blåa färgen har bra kontrast till dess bakgrund men skiljer sig år 

från resterande texts färg.  

Nummerlistor 

Instruktionerna har strukturerats genom nummerlistor där varje punkt innehåller 

en eller flera grupperade handlingar beroende på vad användaren ska göra. 

Numrerade listor används då något ska utföras i en specifik ordning, exempelvis 

steg-för-steg-instruktioner (Ask 2012 s. 80). I de fall jag har valt att gruppera flera 

handlingar har det gjorts då det annars blir alltför många steg att minnas för 

användaren. Genom att dela upp instruktionen för Send DRL to review and 

release i tre steg med 2-4 steg i vardera är förhoppningen att användaren lättare 

minns momenten än om de istället presenterats i en instruktion med 9 steg.   

 

 

Figur 11 Nummerlista. 
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Tomrum 

Varje del innehåller stegvisa instruktioner med tomrum mellan varje del. Tomrum 

mellan textblock ger en anvisning om vilken information som hör ihop samtidigt 

som det ger läsaren en text som upplevs som mer hanterbar och mindre rörig 

(Beer 2009 s. 59-60). Även Zetterlund och Ask menar att en ”luftig” layout gör 

informationen mer lättillgänglig då en komprimerad instruktion annars kan 

uppfattas som tät och svårläst (1997 s. 79, 2012 s.75). 

Användartester  
Under slutfasen av mitt arbete har jag gjort en utprovning. Min primära målgrupp 

i detta arbete har varit nya PDM-användare. Utav de nio som jag tidigare 

intervjuat var det två intervjudeltagare som endast använt PDM under några 

månader och som jag kontaktade för utprovning (intervjumanual återfinns i bilaga 

10). 

 

Genom utprovningen ville jag främst få svar på om materialet upplevdes som 

läsligt, läsbart och läsvärt samt om användaren ansåg att materialet vägledde 

läsaren. Jag ville även veta om användarna ansåg att de saknade någon 

information. 

 

Utprovningen gjordes på papper där användaren fick ”klicka” sig fram för att hitta 

specifik information. Ingen av användarna ansåg att de var nybörjare längre utan 

valde att gå till manualen. En användare gick aldrig in på FAQs då personen 

ansåg att information som finns i FAQs aldrig innehåller det hen söker. En 

användare tyckte att även FAQn kunde vara uppdelad efter ämnesområden 

(topics). 

 

Båda användarna tyckte att instruktionen för DRL var tydlig och de var positiva 

till att ytterligare information fanns tillgängliga via länkar. De tyckte inte att 

DRL-instruktionen behövde bilder och en användare menade att utelämnandet av 

bilder inte påverkade förståelsen och gjorde att hen inte behövde scrolla lika 

mycket. Guidelines för ifyllnadsformuläret var bra tyckte båda, bilden var lagom 

stor då man såg texten för varje fält. En användare tyckte att Release Product 

Datas flödesschema var bra för att skapa en förståelse om processen men sa att 

ikonen för stoppad DRL kunde vara tydligare. Den andra användaren tyckte att 

det var tydligt men sa att hen inte brukade titta på denna typ av information då det 

inte fanns tid. Informationen var inte nödvändig för att utföra uppgiften men 

kunde vara användbar för en ny användare som ska förstå granskningsprocessen.  
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Att ha navigeringen (breadcrumbs) tillgänglig var båda positiva till då de använt 

liknande system med samma typ av navigering.  

Revidering 
Utifrån resultatet från användartesterna valde jag att göra följande ändringar i mitt 

gestaltningsförslag: 

 

 Underkategorierna Articles och Technical documents togs bort från Start 

using PDM och ersattes med Glossary utifrån diskussion med 

testpersonerna.  

 Färgen på ikonen för stoppad DRL (cirkel med kryss) ändrades från grön 

till röd för att tydligare markera dess betydelse. 

 Placeringsordningen på kategorierna Manual, Troubleshooting och FAQ 

ändrades.   
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Resultat  

Utifrån vad som framkommit i intervjuerna med PDM-användarna är det lättare 

för användaren att fråga en kollega om hjälp än att söka efter informationen i en 

hjälpfunktion. När en hjälpfunktion används ska instruktionerna vara ”idiotsäkra” 

enligt en av de intervjuade och om svaret på det man söker inte presenterades 

kunde det resultera i att man inte använde hjälpfunktionen igen.  

 

Genom att utgå från teorier om god läslighet, läsbarhet och läsvärde kan en 

målgruppsanpassad hjälpfunktion utvecklas utifrån det behov som finns hos 

Bombardiers PDM-användare. Med kunskap om kognition och perception kan 

innehållet samtidigt struktureras så att användaren bättre förstår och minns 

informationen.  

 

I mitt arbete har fokus legat på informationen som ska presenteras för läsaren. 

Men textdesign är förutom själva innehållet i texten även formgivningen av 

informationen. Därför har jag i mitt arbete lagt stort fokus på grafisk form.  Detta 

då informationen i hjälpfunktionen både ska få användaren att förstå och minnas 

innehållet. Informationens innehåll, struktur och koppling till bilder kan bidra till 

hågkomst av informationen som presenteras i hjälpfunktionen.  

 

Text som enda lösningen i mitt arbete hade förmodligen inte gett Bombardier 

Transportation den lösning som de efterfrågade då själva informationen redan 

fanns i befintliga hjälpfunktioner. I lösningen som jag tagit fram har jag valt ut 

delar av befintlig information och anpassat den för målgruppen i form av både 

innehåll (läslighet, läsbarhet och läsvärde) och grafisk form (bilder, tomrum, 

punktlistor et cetera). Detta för att skapa en hjälpfunktion som ger optimalt stöd 

för användningen av PDM-systemet.  

Slutdiskussion 

”Bästa sättet att lära sig en produkt är att använda den på samma sätt som 

användarna skulle göra” (Ask 2012 s. 55) 

 

Som tidigare nämnts är PDM omfattande och tar tid att lära sig. Jag har arbetat i 

PDMs testmiljö under utbildningen som jag deltog på i början av arbetet. Det 

utbildningsmaterial som användes hade tydliga steg vilket gjorde att jag kunde 

utföra de uppgifter som gavs. Flera av de som intervjuades berättade att 

utbildningsmaterialet fungerade som hjälpfunktion men att det endast gav svar på 

de mest grundläggande arbetsmomenten i PDM. När uppgifterna i PDM blir mer 
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avancerade uppstår ett informationsbehov där en användaranpassad hjälpfunktion 

skulle vara lösningen. Men i nuläget väljer majoriteten av de intervjuade att prova 

sig fram eller vända sig till kollegor eller nyckelanvändare.   

 

Existerande hjälpfunktioner har varierande innehåll och presentation av 

informationen. Variationen leder till att de är anpassade till en målgrupp istället 

för flera. När en hjälpfunktion inte ger den information som eftersöks har den 

förlorat sitt värde för användaren.  

 

Många funktioner är kopplade till varandra i PDM och därför har jag i mitt 

designförslag valt att göra en avgränsning till själva granskningsfunktionen 

(DRL). Flera användare skickade granskningar men berättade att 

granskningsfunktionen var svår att förstå eftersom den är sammankopplad till 

flera andra funktioner. Genom att både förklara syftet, arbetsflödet samt 

tillvägagångssättet kan förståelsen öka hos användarna vilket också påverkar 

hågkomsten.  

 

Utbildningar hålls kontinuerligt för nya PDM-användare. En utbildning i PDM 

skapar en grundförståelse för funktionaliteten och arbetsordningen medan en 

hjälpfunktion kan lyfta kunskapsnivån och göra användaren mindre beroende av 

kollegor och nyckelanvändare när frågor uppstår. Ett önskemål från Bombardier 

har varit att hjälpfunktionen ska innehålla en E-learning som kan användas för de 

som precis börjat använda PDM men som ännu inte hunnit delta på en utbildning. 

Genom E-learning skulle användaren kunna få en övergripande bild av PDM och 

en presentation av de grundläggande funktionerna.   

Käll- och metodkritik 

Den äldsta källan som använts är Karin Mårdsjös Informera om teknik från 1986. 

Viss information är förlegad men hennes tankar om att utforma instruktioner med 

tydliga rubriker och att gå från helhet till detaljer framkommer även i nyare 

litteratur (Ask 2012 s. 58 och Beer 2009 s. 53).  

 

En iakttagelse under arbetets gång är att flera källor lyfter liknande teorier, 

exempelvis tomrum, rubriker och strukturer. Jag ser det som etablerade och 

välgrundade ”lagar” inom utformning av manualer och instruktioner och som 

fungerar väl för att göra en text mer tillgänglig för dess mottagare.  

 

Då det är omkring 1 200 anställda på Bombardier i Västerås och stor del av dem 

arbetar i PDM kan svaren från de nio intervjuer som jag genomfört vara 

missvisande. Kanske skulle en enkät gett mig bättre grund att bygga mitt arbete på 

men samtidigt inte gett samma möjlighet till lika uttömmande information. På 
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grund av tidsbrist tvingades jag välja en metod och valet föll på kvalitativa 

intervjuer då jag hoppades få en bättre helhetsbild av användarnas arbete i PDM 

och de svårigheter som de upplever.  

 

Jag fick av min kontakt på Bombardier kontaktuppgifter till utvalda PDM-

användare som jag kontaktade för intervju. Urvalet kunde varit mer genomarbetat 

från min sida för att verkligen försöka få ett optimalt resultat. Att välja deltagare 

på ännu flera avdelningar hade kunnat ge ett jämnare resultat av PDM-

användningen på Bombardier.  

 

Textanalysen av befintliga hjälpfunktioner genomfördes främst för att besvara hur 

pass läslig, läsbar och läsvärd hjälpfunktionerna var samt hur informationen var 

anpassad utifrån grafisk form. Då det var flera hjälpfunktioner som analyserades 

var det endast det mest uppenbara som lyftes för varje funktion. Om jag istället 

valt att fokusera på en hjälpfunktion hade analysen kunnat bli mer djupgående och 

detaljerad, men då hade istället bredden uteblivit.  

Slutsats 

Detta arbete har resulterat i ett förslag av en hjälpfunktion för Bombardiers PDM-

system. Att få användaren att välja en hjälpfunktion handlar om att göra 

informationen tillgänglig, begriplig och aktuell. Att anpassa 

informationsinnehållet utifrån mottagaren och dess behov skapar en större 

användbarhet. Det är enligt mig helt möjligt att med relativt enkla metoder göra en 

komplex text både läslig, läsbar och läsvärd genom anpassning av innehåll och 

grafisk utformning utifrån de teorier som presenterats.  

 

Genom att erbjuda en hjälpfunktion som innehåller aktuell och relevant 

information får användaren svar på sin fråga och chansen ökar för att användaren 

väljer att använda sig utav hjälpfunktionen även i fortsättningen. Därför bör 

hjälpfunktionen när den lanseras vara så komplett som möjligt och därefter 

uppdateras kontinuerligt. 

 

När användaren väljer att söka information i en hjälpfunktion istället för att 

kontakta kollega eller nyckelanvändare finns goda chanser att både tid och 

personalresurser kan sparas vilket även kan resultera i ekonomiska vinster.  

   

Då denna studie har varit begränsad kan ytterligare intervjuer och utprovningar 

behöva genomföras på flera avdelningar för att vidare utreda vilket innehåll samt 

vilken utformning hjälpfunktionen bör ha för optimal anpassning för PDM-

systemets användare på Bombardier Transportation i Västerås.   
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Bilagor 

Bilaga 1: Designförslag Hjälpfunktion  

 

Figur 12 Ingång från PDM-system till hjälpfunktion. 

 

 

Figur 13 Startsida hjälpfunktion. 
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Figur 14 Expanderande meny för nya användare. 

 

 

Figur 15 Meny för manual. 

 

 

 

Figur 16 Meny för FAQ. 
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Figur 17 Undermeny för manual. 
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Figur 18 Instruktionstext för skapande av granskning. 
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Figur 19 Guide för ifyllnad av formulär. Nås via länk från Send DRL to review and release.  
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Figur 20 Beskrivning av granskningsprocess. Nås via länk från Send DRL to review and 

release. 
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Figur 21 Schema över hjälpfunktionens uppbyggnad. 
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Bilaga 2: Intervjuhandledning PDM-användare  
Kön:  

Roll på Bombardier:  

Arbetar på avdelning:  

Antal år i företaget:  

Tidigare erfarenheter - liknande system: 

Utbildning - hur skedde den?  

Hur föredrar användaren att ta till sig information (muntligt, skriftligt, video, 

manualer)?  

Hur länge har användaren använt PDM?  

Hur ofta används PDM-systemet? Dagligen, Varje vecka, varje månad, mer 

sällan. Antal timmar? 

I vilket syfte används PDM-systemet? Publicering, revidering, granskning, 

informationshämtning. Användarsituation. 

Anser användaren sig vara kunnig i PDM? Ja/Nej, varför/varför inte? 

Vad kan användaren i PDM? 

Vad vill användaren lära sig i PDM? 

Anser användaren ha tillräckliga kunskaper i PDM för att utföra sina 

arbetsuppgifter? 

Stöter användaren på problem vid något tillfälle? När, varför, hur ofta? 

Vilket/Vilka moment anser användaren vara svåra i PDM? Varför? 

När problem eller frågor uppstår hur löser användaren det? Försöker igen, letar i 

manualer, kontaktar nyckelanvändare, annat. 

Vilka manualer/guidelines känner användaren till som är kopplade till PDM?  

 Manual i PDM: 3EGW000000-1000,  

 Quick-Guides  

 PDM basic traning,  

 Lathund: 3EST 131-188,  

 PDM-wiki 

 Egen lösning 

Om användaren letar i manualer, hittar hen lösning?  

I vilken manual brukar användaren leta? Varför? 

Hur mycket tid lägger användaren på att leta efter rätt instruktioner för hantering 

av PDM-systemet? 

Är informationen i manualerna lätta att förstå? Ja/Nej, vad tror användaren är 

förklaringen: språk, innehåll, hierarki, rubriker, begrepp, bilder, utformning, 

begripligt. 
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Anser användaren att något saknas i befintliga manualer? Mer bilder, tydligare 

bilder, tillgänglighet, sökbarhet. Bättre disposition, kategorier. 

Hur skulle användaren vilja att manualen var uppbyggd? Enbart artiklar, tips o 

trix, FAQs, nyheter om förändringar.  

Om nyckelanvändare kontaktas, i vilket syfte görs detta? Tidsbrist, hittar inte 

svaret i manualer, information i manualer stämmer inte, annat? 

Upplever användaren att det finns andra anledningar till att det uppstår problem i 

PDM? Inställningar på dator, nätverk m.m. 
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Bilaga 3: Intervjuhandledning Nyckelanvändare 
Antal användare? Totalt, i Västerås 

Andra länder? 

Vilka avdelningar 

Vilka yrkeskategorier använder PDM 

Vilket språk användas i PDM?  

Finns det fler utbildningar för PDM-användare än basic? 

Är utbildning i PDM obligatoriskt? 

Vem har levererat systemet?  

Vem sköter uppdateringar?  

Vem skapar manualerna? 

Antal nyckelanvändare i Västerås? 

Utbildning för Key user? 

Hur ofta används PDM-systemet? 

I vilket syfte används PDM-systemet? 

Vilket/Vilka moment anser nyckelanvändaren vara svåra för användarna i PDM? 

I vilken manual brukar nyckelanvändaren leta? Varför? 

Om nyckelanvändare kontaktas, i vilket syfte görs detta? Tidsbrist, hittar inte 

svaret i manualer, information i manualer stämmer inte, annat? 

Upplever nyckelanvändaren att det finns andra anledningar till att det uppstår 

problem i PDM? Inställningar på dator, nätverk m.m. 

Vilka är de vanligaste användningsområdena, funktionerna 

Hur mycket av arbetstiden läggs på att assistera användare? 

Hur många av frågorna skulle kunna hanteras utav befintliga manualer? 

Vilka är de vanligaste frågorna? 

Vilka är de svåraste funktionerna? 

Arbetssättet sätta upp – börja arbeta lära sig systemet 

Mest använda manualer? 

Vilka manualer rekommenderar nyckelanvändaren?  

Finns det någon manual som är bättre? Sämre?  
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Bilaga 4: Sammanställning av intervjuer 

PDM-användare 

Av de användare som intervjuats har personerna arbetat på Bombardier mellan 1 

månad upp till 26 år. Tre av deltagarna har använt PDM sedan det 

implementerades på företaget 1999. 

 

Alla utom två av användarna hade gått en utbildning i PDM. Av de två som 

saknade utbildning var en nyanställd sedan en månad tillbaka och ännu inte haft 

möjlighet att anmäla sig till utbildningen.  

 

Användarna har haft varierande kunskaper, likaså har deras sätt att använda 

systemet skiljt sig åt. Vissa berättade att de arbetar i PDM-systemet dagligen 

under flera timmar medan andra endast använder systemet några minuter per 

månad.  

 

Det PDM används för utifrån svaren i intervjuerna är främst sökning av 

information, skicka artiklar och dokument för granskning, godkänna dokument, 

skapa, revidera och ladda upp dokument och artiklar samt nummergenerering.  

 

De problem/svårigheter som uppkom vid användningen av PDM var rutinerna 

kring granskningar. Att skapa en granskning sker i flera steg, när granskningen är 

skickad genomgår den tre olika stadier innan den är godkänd. Så flera av de 

intervjuade upplevde att både skapandet av en granskning men också att veta dess 

status kunde vara svårt. Flera av de som intervjuades upplevde även problem vid 

ändringar i Word-filer då de kunde tappa kontakten med versionshanteringen till 

PDM om någon justering gjorts i filens sidhuvud.  

 

Ett problem som flera av användarna tog upp var också sökningen i PDM. De 

menade att det var svårt att göra en förfinad sökning då de inte ansåg sig ha 

kunskap om de olika val som kan göras för att få fram ett specifikt resultat.  

 

Fyra av användarna som intervjuades kände till och använde även sig utav PDM 

basic training, utbildningsmaterialet som delas ut till kursdeltagarna i PDM-

kursen och som innehåller de mest grundläggande arbetsmomenten i PDM. Tre av 

de intervjuade kände till Lathund PDM och hade använt sig utav den. En 

användare hade sökt i hjälpfunktionen i PDM men tyckte att informationen i 

denna var för bristfällig och hade inte använt den igen. Två personer hade hört 
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talas om Wikin men ingen hade själv använt den. En användare hade använt sig 

utav User Manual gPDM men föredrog Lathund PDM.  

 

Utöver de befintliga manualerna hade två användare valt att skapa sin egen 

manual med anteckningar på tillvägagångssätt för att arbeta i PDM-systemet. En 

deltagare berättade även att hen ärvt anteckningar från en tidigare kollega som 

använts i början av anställningen.  

 

Det som PDM-användarna ansåg var viktigt i en hjälpfunktions utformning var en 

kombination av bilder och text för att tydliggöra stegen. Bilderna fick gärna 

innehålla markering för vad texten upplyser läsaren om. Texter i instruktioner 

skulle enligt en användare vara ”idiotsäkra” d.v.s. inga steg eller moment ska 

saknas.  

 

Flera av PDM-användarna använde sällan en hjälpfunktion för systemet. En av 

anledningarna var att användaren inte visste vad hen skulle söka på för att hitta 

rätt instruktion medan en annan användare inte visste i vilken hjälpfunktion hen 

skulle leta i. Att söka efter information blev ytterligare ett problem.  

 

När problem eller frågor uppstår vid användningen av PDM-systemet valde 

majoriteten av de intervjuade att testa sig fram själv för att hitta en lösning, 

därefter frågade man en kollega eller nyckelanvändare.  

Nyckelanvändare och DOT-granskare 

Den 22 maj intervjuades tre nyckelanvändare samt en DOT-granskare i syfte att få 

svar på de frågor som de mottar från PDM-användarna samt de problem som 

nyckelanvändarna och DOT-granskaren anser är återkommande.  

 

Personer som är nyckelanvändare har fått rollen då de är kunniga i PDM-

systemet, men att vara nyckelanvändare kräver ingen separat utbildning. 

Nyckelanvändaren har fem timmar per arbetsvecka att fungera som resurs för 

PDM-användarna på Bombardier. Nyckelanvändare 1 anser att det går åt mer tid 

än fem timmar per vecka till att assistera PDM-användare medan nyckelanvändare 

2 inte anser att arbetsuppgiften brukar ta upp så mycket som fem timmar av 

arbetstiden. 

  

Kurser i PDM hålls mellan fem till sex gånger per år och de blir alltid fullbokade 

så antalet kurser täcker inte det behov som finns i nuläget. Det pågår diskussioner 

om att utveckla den befintliga kursen till flera olika som anpassas utifrån det 

skiftande behov som finns hos användarna. 
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”Jag tror att en del nyanställda sätter sig på avdelningen och börjar jobba och 

frågar en kollega. Det är ju lite ineffektivt” sa nyckelanvändare 1 men tillade 

samtidigt: ”Vissa ringer och vill ha en kurs men då brukar jag säga att de får 

fråga en kollega och anmäla sig till ett kurstillfälle”. 

 

Problem som uppstår där nyckelanvändare kontaktas är vanligtvis granskningar av 

dokument som inte blivit godkända av DOT-granskaren, filer där metadata 

ändrats i sidhuvudet, vilket resulterat i att filen förlorat kopplingen till 

versionshanteringen, användaren som skapat ett helt nytt dokument istället för en 

ny version av ett dokument samt frågor om en utskickad gransknings status, det 

vill säga; hos vem granskningen befinner sig just nu. Nyckelanvändare 1 tror 

också att processen för att ändra ett dokument (Change instruction och Revise 

object) inte är så intuitiva för nya användare. Nyckelanvändare 2 menade att 

användaren bör få en helhetsbild av systemet och ansåg att det var ett problem i 

dagsläget, att användaren inte förstår systemet. Något som hen själv ställde sig 

frågande till i PDM-systemet var rubriksättningen i PDM och hade önskat en 

förklaring då de inte alltid är logiska. Nyckelanvändare 3 och DOT-granskaren 

ansåg att ett stort problem var att PDM-användare inte fyllde i information 

(metadata) om innehållet på rätt sätt.  

 

Nyckelanvändare 1 tror att det är många användare som gör vissa moment i PDM 

sällan, och för dem tror hen att en hjälpfunktion skulle vara optimal. Samma 

person tror att Wikin kan få en hög användning men önskar att den vore nåbar från 

PDM vilket den inte är i nuläget och tillägger att rubriksättningen i Wikin i nuläget 

inte är anpassad utifrån ett användarperspektiv. Nyckelanvändare 3 ansåg att det 

borde finnas en källa för all information kring PDM-användningen. 

Nyckelanvändare 1 ansåg själv att befintligt utbildningsmaterialet är bra men det 

är ganska få PDM-användare som gått utbildningarna och har det materialet. 

 

Vid frågor som uppkommer brukar nyckelanvändare 1 hänvisa till de quick-guides 

som har skapats men nyckelanvändare 1 säger att strukturen inte är optimal och 

bara löser problemet tillfälligt. Nyckelanvändare 2 brukar också hänvisa till 

befintliga quick-guides och tillägger ”om de inte verkar ha förstått, då förklarar 

jag mer pedagogiskt”. Hen berättade också att det finns vissa personer som 

återkommer gång på gång och frågar samma sak flera gånger. 

 

”All den tid som hundratals användare slösar för att leta sig fram syns inte” 

berättade nyckelanvändare 1 under intervjun. Hen sa också att ”en onlineresurs 

skulle användas om den var välorganiserad”.  
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I intervjun med DOT-granskare berättade hen att det borde finnas tydligare 

bestämmelser för hur informationen ska fyllas i och gav som exempel att den som 

skickar granskningen kan välja sig själv som granskare vilket DOT-granskaren 

inte ansåg optimalt ur kvalitetssynpunkt.  
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Bilaga 5: Analys och skärmklipp från User Manual 
gPDM 
Hjälpfunktionen med benämning User Manual gPDM är skriven av Bombardier 

Transportation Information, BTIS. Manualen finns tillgänglig via PDM. User 

Manual gPDM är skriven på engelska och innehåller 242 sidor. Då manualen är 

omfattande påverkar det sökningen av information eftersom den innehåller 

mycket information uppdelat på flera rubriker. För att hitta svaret måste 

användaren ha en ganska precis kunskap om vad den eftersöker och veta med 

vilka begrepp som detta benämns med i PDM. 

 

User Manual gPDM text innehåller långa rader (omkring 80-90 tecken/rad) samt 

är kompakt och använder få visuella ledtrådar.  Rubrik har samma typsnitt och 

storlek som själva instruktionstexten vilket gör varje ny instruktion mindre synliga 

i texten. Stegen i instruktionerna är i punktlista men saknar numrering och är 

kortfattade. Texterna i hjälpfunktionen innehåller långa meningar, förkortningar 

och bisatser. Följande text  är ett exempel på en lång mening med bisatser  i User 

Manual gPDM: ”If the Owner Accepts the CP (no effort needed from the user, if 

the CP is not rejected it is automatically accepted), he takes action by creating 

WO´s and Ci´s to address the problem and assigns the Solvers to carry out the 

changes” (s.26). Texten är läslig men läsbarheten är sämre vilket också påverkar 

läsvärdet. Texterna förklarar PDMs funktion samt innehåller beskrivningar av 

tillvägagångssätt. Denna hjälpfunktion är ett detaljerat dokument över PDMs alla 

funktioner och lämpar sig till en s.k. super user (i detta fall en nyckelanvändare).  

 

 

Figur 22 Skärmklipp från User Manual gPDM. 
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Figur 23 Instruktion User Manual gPDM. 

Bilaga 6: Analys och skärmklipp från PDM Help 
Help ligger som en länk i menyn i PDM. Help innehåller bland annat kortfattade 

beskrivningar på vad olika funktioner i PDM går ut på samt en ordlista som 

mycket kortfattat förklarar begreppen. Texten har ett direkt tilltal och vänder sig 

till läsaren genom exempelvis ”You will see these object in the home browser”. 

Texten har en allmän nivå men besvarar inte hur man rent praktiskt arbetar i PDM 

utan ger läsaren övergripande information. Under rubriken Technical document 

beskrivs Technical menu options men hur man skapar, ändrar eller granskar 

tekniska dokument får man som läsare inte svar på.  

 

 

Figur 24 Del av PDM Help. 
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Bilaga 7: Analys av Lathund 
PDM Lathund på svenska utgår från User Manual gPDM och använder sig av text 

i kombination med skärmklipp från PDM. Raderna i lathunden innehåller cirka 

80-100 tecken. Instruktionerna är i punktlista men ej numrerade. Stegen beskriver 

dels själva tillvägagångssättet i vissa punkter medan det i andra punkter beskrivs 

varför något görs i kombination med tillvägagångssättet. I instruktionerna är valen 

i fet stil vilket gör dem tydliga. Vissa bilder innehåller visuella ledtrådar men de 

varierar i utseende; blåa smala pilar och gula stora.  

Språket är på svenska men vissa meningar har låneord från engelskan, 

exempelvis: ”Reject som granskare skickar tillbaka DRL:en till den som submittat 

den” vilket påverkar läsbarheten. Vissa meningar känns ”svengelska”: 

”Konfirmera att du tagit del av godkännandet” (2010 s. 27).  

Bilaga 8: Analys och skärmklipp från Wiki 
Wikin finns tillgänglig via en länk Bombardiers intranät. Förutom beskrivningar 

på PDMs funktionalitet innehåller Wikin även instruktioner för andra system som 

används på Bombardier. Texten anpassas efter storleken på fönstret vilket gör att 

radlängden kan varieras utav användaren själv (detta med risk för att texten löper 

över hela skärmen).  

Brödtexten är mörkblå och innehåller länkar i blå färg vilket inte ger optimal 

läslighet. Visa moment i instruktionerna är i svart fet stil medan andra 

instruktioner saknar denna markering i den löpande texten.  

Instruktionerna presenteras i numrerade listor och vissa instruktioner har även en 

inledning.  

Wikin innehåller skärmdumpar från PDM-systemet. Texter och bilder radas upp 

utan någon tydligt förklaring av vilken text och bild som hör ihop, och påverkar 

läsbarheten för mottagaren.  

 

 

 

Figur 25 Skärmklipp från Wiki. 
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Bilaga 9: Analys och skärmklipp från Quick-guide 
Till PDM har några Quick-guides utformats för de moment som 

nyckelanvändarna får återkommande frågor kring. Quick-guidesen är skrivna både 

på engelska och svenska och är Wordfiler tillgängliga via Bombardiers intranät. 

Dokumenten innehåller både text och skärmklipp från PDM. Bilderna är stora och 

skapar en obalans mellan text och bild.  Texterna beskriver funktionen och hur 

den används med en kort beskrivning hur man utför momentet. Texterna har ett 

personligt tilltal då de vänder sig till läsaren: ”This quick-guide will show you how 

to find the history for a Document Review List”. Instruktionerna ligger i den 

löpande texten och har markerats med fet stil vilket gör att de blir tydligare i 

texten. Tecken per rad är cirka 90-120 tecken vilket är dubbelt så långt som 

rekommenderat.  

 

 

Figur 26 Skärmklipp från Quick-guide. 
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Bilaga 10: Intervjufrågor användartest 
 

Hur navigerar användaren för att söka information om DRL? Varför? 

Anser användaren att hen hittar lösning? 

Upplever användaren något problem eller anser informationen som otydlig? 

Är rubrikerna begripliga? 

Är texten läslig? Storlek, typsnitt, markeringar 

Är språket begripligt? Formuleringar 

Är bilder tydliga? Färg, storlek, visuella ledtrådar 

Har informationen begriplig struktur? Logisk ordning, rubriknivåer, steg 

Hur uppfattar användaren flödesschemat? 

Vad anser användaren saknas? 

Vad anser användaren överflödigt? 

 

 


