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Abstrakt 
I detta arbete har kommunikationen av teknisk information varit i fokus. Som en 

fallstudie används en operatörsmanual och en instruktions- och reservdelsmanual för en 

fyllare NM-602 åt Norden Machinery AB. Norden Machinery AB är världsledande inom 

tubhantering och tillverkar omkring 150 tubfyllarsystem per år.  Maskinen som 

manualerna tillhör är en medelstor maskin som fyller 60 tuber/minut och är såld till 

Sirius Machinery Inc. i USA som är ett syskonbolag till Norden Machinery AB. Till 

maskinen hör en operatörsmanual som är det dokument som alltid ska finnas tillhands 

för dem som sköter maskinen, här ska all information som behövs för den dagliga 

driften finnas. Till maskinen hör även en instruktions- och reservdelsmanual som är mer 

ingående och beskriver hur maskinen fungerar och hur den är uppbyggd. 

För att sammanställa manualen har jag använt mig av flera olika datorprogram. Det som 

kanske är mest speciellt är Zert Infologic då Norden är ett av de första företagen som 

använder sig av detta program. Zert Infologic är specialtillverkat för att hantera stora 

mängder av teknisk information. 

Med hjälp av Shannon & Weavers kommunikationsmodell analyserades informationen i 

manualerna. Viktiga aspekter var uur informationen når kunden och om det finns brus 

som kan störa eller komplicera denna process. Speciellt fokus var på bruset, vilket gav 

resultatet att det som framför allt hindrar informationen att nå sin destination är brister i 

språket i manualen, den tekniska nivån på manualen och kunskapen hos författaren av 

manualen. 

Nyckelord: teknisk information, Kommunikationsmodell, brus, manual 
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Abstract 
In this work, the focus is on communication of technical information. As a case study 

was used an assignment to make an operator’s manual and an instruction manual as well 

as a manual for spare parts concerning the filler NM-602 for Norden Machinery AB. 

Norden Machinery AB is world leading within tube handling and produces about 150 

tube filling systems a year. The manuals belongs to a middle size machine that fills 60 

tubes per minute, the buyer is Sirius Machinery Inc. in the USA, which is a company in 

the same concern as Norden Machinery. To the machine belongs an operator manual 

which is the document that is always supposed to be beside the machine and provides 

information about the daily routine.  The machined also has an instruction manual and 

spare part manual, these are more detailed and they describe how the machine is built. 

In order to produce these manuals I used different computer programs. The one that is 

more special is Zert Infologic, because Norden Machinery is one of the first companies 

to use this program. Zert Infologic is specially designed to manage large amounts of 

technical information. 

Shannon and Weavers communication model was used to analyse the information in the 

manuals.. An important aspect were how does the information get transmitted to the 

customer and if there is noise that disturbes or complicates the process. With a special 

focus on noise, the results indicate that the main obstacles to the successful information 

transmission are the language in the manual, the technical level of the manual and the 

knowledge of the writer. 

Keywords: communication model, technical information, noise, manual 
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Förord 

I detta arbete redovisas hur jag har sammanställt en operatörsmanual och en 

instruktions- och reservdelsmanual för en fyllare NM-602 åt Norden Machinery AB. 

Tack vare all stöd från alla som jobbar på avdelningen för teknisk dokumentation på 

Norden Machinery AB har jag lärt mig mycket och arbetet har flutit på bra. Så tack 

Marie Andersson, Anna Roos, Peter Jeansson, Juan Fernandez och Martin Svensson. Jag 

vill även tacka min handledare Päivi Jokela som hjälpt mig genom projektet.  
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1. Introduktion 
I detta arbete har kommunikationen av teknisk information varit i fokus. Som en 

fallstudie används en operatörsmanual och en instruktions- och reservdelsmanual för 

en fyllare NM-602 åt Norden Machinery AB. Norden Machinery tillverkar 

fyllnadsmaskiner och kartonnerare till allt ifrån skönhets- till farmaci- och 

livsmedelsprodukter.  Eftersom alla kunder har olika behov är varje maskin kundunik, 

på grund av detta är en viktig del av framtagningen av maskinen att dokumentera dess 

struktur samt att skapa en manual för användaren. Manualen är gjord så att kunden på 

ett enkelt sätt kan hitta den information som behövs för att kunna använda maskinen 

på ett korrekt sätt. Det finns även information nog för en reparatör som inte jobbar 

för Norden för att enkelt kunna beställa reservdelar och kunna laga eventuella fel. 

Sedan sattes manualen in i relation till Shannon & Weavers kommunikationsmodell, 

för att kunna se hur informationen överför ifrån sändare till mottagare och vilka olika 

typer av brus informationen stöter på under vägen.  
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Figur 1: En av de första fyllare som tillverkats på 

Norden (www.nordenmachinery.se) 

2. Bakgrund 
För att kunna använda en maskin på ett korrekt sätt behöver användaren en större 

mängd teknisk information från tillverkaren. Överföring av denna information är en 

väsentlig del av en maskinleverans. I detta arbete har jag studerat 

kommunikationsprocess, och som en fallstudie har jag tagit fram en operatörsmanual 

och en instruktions- och reservdelsmanual för en fyllare NM-602. Manualen ska 

innehålla all information som kunden behöver för att kunna sköta maskinen. 

För att kvalitetssäkra manualen har jag bland annat använt mig av Shannon & Weavers 

kommunikationsmodell. Modellen har använts för att analysera informationsflödet 

från Norden Machinery till kunden i samband med maskinleverans. De viktigaste 

kvalitetskriterier som är uppsatta enligt kommunikationsmodellen är: 

• Den tekniska nivån måste vara lagom hög  

• Språket måste vara lättförståelig 

• Författaren måste ha god kunskap om maskinen 

Dessa kriterier kommer att diskuteras mer i detalj i avsnitt 2.4 

2.1 Om Norden Machinery AB 
Företaget Norden Machinery grundades 1980 och 

härstammar ifrån Arenco. Norden Machinery 

tillverkar fyllare till allt ifrån skönhets- och farmaci- 

till livsmedelsprodukter. En fyllare är den maskin som 

fyller och försluter tuber, alltså både förpackningen 

(tuben) och materialet (innehållet i tuben) tillverkas på 

andra företag. Den första fyllaren levererades 1934 

och var en tub med metallförslutning innehållande en 

farmaciprodukt (se figur 1). År 2004 blev Norden en 

del av Sirius Machinery Group som ägs av 

Nordstjernan (www.nordenmachinery.se). 

Idag är Norden världsledande inom tubhantering och 

tillverkar omkring 150 tubfyllaresystem per år.  

Storleken på maskinerna varierar ifrån den minsta 
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Figur 2: Design a Seal 
(www.nordenmachinery.se) 

 

Figure 3: En fyllare av 

maskintypen NM602. 

(www.nordenmachinery.se) 

NM 250 som fyller 25 tuber per minut till den största 

NM 5002 som fyller 500 tuber per minut 

(www.nordenmachinery.se). Eftersom alla kunder har 

olika behov är varje maskin kundunik, men det finns i 

huvudsak två olika typer av fyllare: Hot air (HA) och 

Metall (M). Det finns även en undergrupp till Hot air 

som är Design a seal (DAS). Kategoriseringen görs efter 

de olika förslutningsteknikerna. Hot air är en 

varmluftsförslutning som används på plasttuber. Även 

Design a seal har varmluftsförslutning men man gör en bredare förslutning för att man 

sedan ska kunna forma toppen av tuben efter önskemål (se figur 2). Metall är 

förslutningen som används på metalltuber och innebär att man viker ihop toppen på 

tuben (www.nordenmachinery.se). 

I detta arbete har det skrivits en manual på en fyllare av typen NM602 som har det 

unika maskinnumret 54 405. Maskinen NM602 är en medelstor maskin som fyller 60 

tuber/minut och är såld till Sirius Machinery Inc. i USA som är ett syskonbolag till 

Norden Machinery AB. Enligt internordern (se bilaga 1) är maskin 54 405 en HA 

maskin med DAS förslutning; HA innebär att den ska fylla plasttuber och DAS 

innebär att den ska ha Design a seal funktion 

(se figur 2) alltså att man kan formge 

förslutningen.  

Maskinen är utrustad med jog vilket innebär att 

den har ett handtag som man kan använda för 

att köra maskinen mycket långsamt. Detta är 

standard på de större maskinerna men det är 

första gången som det finns på en fyllare av 

maskintypen NM 602. Joggen på NM 602 

skiljer sig även från de större maskinerna vilket gör 

att det behöver skrivas ett nytt kapitel i 

operatörsmanualen och ett i instruktions- och 

reservdelsmanualen. 
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2.2 Manualerna 
Manualerna på Norden Machinery AB har en genomgående design som ska vara enkel 

att hitta i och lätt att förstå. Man använder ett enkelt språk som följer en logisk 

ordning och innehåller många informativa bilder för att göra det lättare för 

användaren. Men även om man använder sig av ett enkelt språk är det oundvikligt att 

använda vissa facktermer, detta för att kunna ge mer precisa förklaringar. (Walla, 2004) 

2.2.1 Operatörsmanualen 

Enligt Marie Andersson (personlig kommunikation, 10.01.2008) är 

operatörsmanualerna ifrån Norden den manual som alltid ska finnas tillhands för dem 

som sköter maskinen, där ska all information som behövs för den dagliga driften 

finnas med såsom hur man startar/stannar maskinen, varningssignaler och hur man 

gör olika inställningar. Det står även hur man underhåller maskinen med rengöring av 

de olika delarna. Den delen som troligen är allra viktigast att den stämmer är 

säkerhetskapitlet, där ska det varnas för de vanligaste typerna av risker användaren 

under normala omständigheter kan utsättas för i olika situationer. 

2.2.2 Instruktions- och reservdelsmanualen 

Instruktions- och reservdelsmanualen går noggrannare in i maskinens struktur, 

uppbyggnad och de olika funktioner som finns tillgängliga än vad operatörsmanualen 

gör. Medan operatörsmanualen beskriver hur man använder maskinen beskriver 

instruktions- och reservdelsmanualen hur maskinen fungerar. Kapitlena är sorterade i 

kronologisk ordning efter hur man startar maskinen tills tuberna matas in i maskinen, 

fylls, försluts och transporteras ut ur maskinen, efter detta kommer mer ingående 

kapitel om hur elektriciteten är kopplad inuti maskinen och hur kontrollpanelen och 

pneumatiken fungerar. 

Reservdelsmanualen ligger i ett kapitel i instruktionsmanualen, och då varje maskin är 

kundunik måste reservdelsmanualen alltid göras om till varje manual. Det är viktigt att 

reservdelslistan stämmer så att kunden lätt kan hitta och beställa nya delar (M. 

Andersson (personlig kommunikation, 10.01.2008)). 
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2.2.3 Avdelningen för teknisk dokumentation 

Den huvudsakliga uppgiften på avdelningen för tekniskdokumentation på Norden 

Machinery är att se till att all dokumentation som krävs för att kunden ska kunna 

använda och sköta maskinen på ett korrekt sätt följer med vid leverans. Även då 

kunder beställer nya delar till sin maskin ska dokumentationen uppdateras och 

ändringarna ska följa med delarna vid leverans.  

På avdelningen sitter medarbetare placerade tillsammans i större rum vilket underlättar 

då man enkelt kan hjälpa varandra när det uppstår problem. Som exempel på sådana 

situationer är när man inte vet hur något fungerar på maskinen eller när man inte 

kommer på ett vist ord på engelska. Även närheten till både konstruktörer (en våning 

upp) och monteringen (en våning ner) underlättar arbetet då man enkelt kan få 

experthjälp för att titta på maskinen och få saker förklarat för sig. 

2.3 Shannon & Weavers kommunikationsmodell 
1948 publicerade Claude Shannon sin kommunikationsmodell och ett år senare 

publicerades samma modell men nu med kommentarer av Warren Weaver 

(Falkheimer, 2001). Modellen är en enkel linjär modell där målet är att signalen ska nå 

fram till destinationen, med destinationen avses den som avsändaren menat att nå 

fram till (se figur 4). En av de saker Shannon & Weaver mest intresserade sig för var 

brus, brus är de saker som på något sätt stör eller komplicerar processen (Falkheimer, 

2001). 

Modellen stämmer mycket bra in när det gäller data och telekommunikation vilket 

troligen beror på att Shannon och Weaver arbetade mycket med telekommunikation 

(kommunikationsprocessen).  Kritiken emot modellen är just dess enkelhet och att den 

inte tar hänsyn till mottagarens tolkningar eller vilket sammanhang kommunikationen 

sker (Falkheimer, 2001).  
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I detta arbete har informationen i manualerna analyserats med hjälp av Shannon & 

Weavers kommunikationsmodell. Viktiga aspekter i detta arbete var: Hur 

informationen når kunden och om det finns brus som kan störa eller komplicera 

denna process. 

Informationskällan är Norden Machinery AB som vill ge sina kunder, i detta fallet 

Sirius i USA, den information de behöver för att kunna hantera och sköta fyllaren 

NM602 med maskinnumret 54 405. Sändaren gör om meddelandet till en signal som 

sedan skickas iväg (Shannon & Weaver, 1949). I detta fall är ”signalen” den 

information som finns i den kundunika manualen. Det är avdelningen teknisk 

dokumentation som tar fram manualerna och ser till att informationen kommer iväg 

till kunden. Mottagaren är Sirius Machinery Inc. i USA och destinationen är de som 

manualerna är menade för, alltså de som i framtiden kommer att använda och sköta 

om maskinen. 

På vägen till destinationen stöter informationen på brus, brus är de saker som på något 

sätt stör eller komplicerar processen.  Det brus som manualen stöter på kan 

framförallt vara av tre olika typer: för hög/låg teknisk nivå, otydligt språk och 

otillräcklig kunskap hos författaren av manualen. 

För hög/låg teknisk nivå 

Läggs beskrivningarna på en alltför hög teknisk nivå är det lätt att det blir för svårt för 

dem som ska använda manualen eftersom alla användare inte har ett lika stort tekniskt 

kunnande. Samtidigt måste det ändå finnas med så mycket tekniskinformation att det 

mesta går att göra med hjälp av manualerna, annars mister manualerna sin funktion. 

Informa- 

tionskälla 
 Sändare Mottagare Destination

Brus

Mottagen signal Signal

Figur 4: Shannon & Weavers kommunikationsmodell 

(Shannon & Weaver, 1949) 
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Otydligt språk 

När det gäller språket i manualen ligger balansgången mellan att så många som möjligt 

ska kunna ta del av informationen i manualerna samtidigt som för att kunna beskriva 

vissa saker mer exakt behövs det användas en del svårare beskrivningar. Norden 

Machinery AB tillverkar och säljer maskiner över hela världen och även om 

manualerna går att få på valfritt språk väljer många engelska då detta är standard och 

många förstår engelska även om det inte är deras modersmål.  Använder man då ord 

som kan vara svåra att förstå även på ens modersmål kan man förstå att det skapar en 

hel del problem när dessa termer står skrivna på ett annat språk.  

Inom språket i manualen hamnar också den mänskliga faktorn som kan göra att det 

både finns felskrivningar och stavfel i manualen som kan försvåra 

informationsöverföringen. 

Otillräcklig kunskap hos författaren av manualen 

De som arbetar med teknisk dokumentation på Norden Machinery AB får upplärning 

inom maskinerna och lär sig mycket om dem under tiden de arbetar med manualerna. 

Trots detta kan det vara svårt att få en korrekt bild av maskinen och sedan beskriva en 

funktion man aldrig själv har använt. Därför finns en risk för bristande kunskap hos 

författaren av manualen. 

2.4 Målgrupp 
Målgruppen för operatörsmanualen består av alla som i framtiden kommer att använda 

och sköta om maskinen. Målgruppen för instruktions- och reservdelsmanualen består 

av personer med lite mer kunskap om maskinen, kanske någon på företaget som har 

utbildat sig lite extra när det gäller denna maskin eller interna/externa reparatörer. När 

det kommer till språkkunskaperna kan dessa vara varierande, visserligen är maskinen 

såld till USA vilket gör att man kan förutsätta att de flesta användare förstår engelska 

mycket bra. Men då maskinen under de kommande åren kommer att skötas av många 

olika människor kommer antagligen användarnas bakgrund också variera. 
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2.5 Avgränsningar 
De avgränsningar som funnits i projektet har dels bestått av programval under arbetets 

gång och dels av testperson under användartest. 

När det gäller programval har jag inte själv valt de program som jag använt under 

framställandet av manualerna utan använt de som avdelningen för teknisk 

dokumentation på Norden Machinery sedan tidigare valt och använder. 

Vad gäller testperson under användartestet hade det bästa varit om det gått att 

använda sig av någon som passar väl in i målgruppen som kommer att använda 

maskinen. Då denna möjlighet inte fanns valdes istället en person som arbetar i 

verkstaden och har betydligt mycket mer kunskap när det gäller tubfyllare än en 

genomsnittsanvändare, mer om detta står i Diskussionen kapitel 5. 

2.6 Problemformulering 
I detta arbete har kommunikationen av teknisk information varit i fokus. Som en 

fallstudie används en operatörsmanual och en instruktions- och reservdelsmanual för 

en fyllare NM-602 åt Norden Machinery AB. Manualen ska innehålla all information 

som kunden behöver för att kunna sköta maskinen. 

De viktigaste kvalitetskriterier som manualerna ska försöka uppnå är uppsatta enligt 

kommunikationsmodellen, dessa är: 

Den tekniska nivån måste vara lagom hög 

I operatörshandboken är det extra viktigt att tänka på att inte använda allt för mycket 

tekniska termer eftersom de flesta som kommer att sköta maskinen inte har en teknisk 

utbildning. Detta kan göra manualen svårförstådd, alltså ett brus uppstår som försvårar 

tolkningen av manualen för användaren. 

Instruktionsmanualen är däremot framförallt till för interna-/externa reparatörer och 

de på kundens företag som har extra kunskap om maskinen, vilket gör att det går att 

tillåta fler tekniska termer. Detta är också nödvändigt i instruktionsmanualen för en 

mer ingående beskrivning, här blir inte tekniska termer ett brus utan mer ett 

hjälpmedel för att kunna ge bra förklaringar. Detta har jag försökt att uppnå genom att 

tänka efter lite extra under skrivprocessen, vissa tekniska termer kan gå att byta ut mot 

enklare ord. 
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Språket måste vara lättförståeligt 
För att så många som möjligt ska kunna tolka budskapet i form av manualen är det 

viktigt att använda ett enkelt språk. För vissa kanske manualen står skriven på deras 

modersmål och för andra inte men i vilket fall som helst är det viktigt att språket är 

lättförståeligt. Detta har jag försök att uppnå genom att använda mig av enkla ordval 

och korta meningar. 

Författaren måste ha god kunskap om maskinen 
Det kan vara svårt att få en god uppfattning om för att sedan beskriva en funktion 

som man aldrig själv använt. För att uppnå detta kriterium är det viktigt att ta vara på 

all hjälp man har runt om kring sig: kunskapen hos dem som arbetar på avdelningen 

för teknisk dokumentation, kunskapen hos konstruktörerna och närheten till 

verkstaden där man kan gå ner och titta på maskinen. 
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3. Metod 
Den empiriska delen av arbetet beskrivs i följande flödesschema (se figur 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga delar beskrivs mera i detalj i avsnitt 3.1-3.6. 

3.1 Bakgrundsstudier 
Först av allt behövdes mer kunskap om fyllare, detta kom tillhanda dels genom att 

Anna Roos (personlig kommunikation, 18.12.2007) som arbetar på teknisk 

dokumentation på Norden Machinery AB tog med mig till fabriken och förklarade hur 

maskinerna fungerar och dels genom att studera gamla manualer. 

Efter några dagars studerande plockades internordern ut på NM 602 med maskin 

nummer 54 405 som orderbehandlaren har skrivit. Internordern är en typ av 

kravspecifikation där det går att läsa om hur kunden vill ha sin maskin utformad (se 

bilaga 1).  

3.1 Bakgrundsstudier 
Samla kunskap genom: 

• Personlig 
kommunikation 

• Litteratur studier 
• Studera gamla 

manualer 

3.2 Program 
3.3 Reservdelar
3.4 Huvuddelen 
i manualen 
Skriver text med 
hjälp av olika 
program

Kontroll genom 
genomläsning av 
text 

3.5 Användartest 3.6 Utvärdering

Feedback: ändringar 

Figur 5: Flödesschema över fortlöpningen av projektet 

Feedback: ändringar 
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3.2 Programmen 
För att tillverka manualerna användes flera olika program: 

• Zert Infologic är ett program som är specialtillverkat för att hantera stora 

mängder av information. 

• FrameMaker används till reservdelsboken, i FrameMaker skapar man en bok  

(en sida där du kan länka in flera olika filer, kapitel) där man enkelt kan lägga 

till de filer med reservdelar som ska vara med i boken 

• Industrial and Financial systems (IFS) som är affärssystemet som används på 

Norden Machinery AB. 

• One Space Designer är det 3D-program som maskinerna är ritade i. 

• Illustrator är ett ritprogram som använts som bildredigeringsprogram. 

3.2.1 Zert Infologic 

Zert Infologic är specialtillverkat för att hantera stora mängder av teknisk information. 

Norden är ett av de första företagen som använder sig av Zert. I Zert byggs allting upp 

av fraser, tabeller och bilder (se figur 6) som alla sparas i en databas, du kan sedan 

använda dessa igen utan att behöva spara dem på flera ställen. Detta gör att 

manualerna inte tar så stor plats. Den största fördelen är dock att man även kan spara 

översättningar på de olika objekten, vilket gör att om du översätter en fras som sedan 

används i manualer senare så har du redan detta objekt översatt. Du kan när du är 

färdig med din manual ta ut ett översättningsuppdrag på tyska och då hämtas endast 

de objekt som inte är översatta ut och du kan enkelt skicka iväg endast dessa objekt till 

översättning. 

En fördel med Zert Infolodgic är också att man kan ställa in färdiga format, så om du 

har skrivit en fras högerklickar du på den och väljer format, exempelvis bildtext. Detta 

gör att trots att det är många författare på manualerna så ser hela manualerna likadana 

ut. 
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Zert är uppbyggt som en trädstruktur där varje nivå är uppbyggd av kapitel, fraser och 

bilder. Om du väljer ett kapitel kommer du till nästa nivå och på det sättet fortsätter 

det upp till högsta nivån som endast består av fraser och bilder. 

3.2.2 FrameMaker 

FrameMaker används till reservdelsboken, man kan säga att även FrameMaker är 

uppbyggd som en trädstruktur fast inte lika djupgående som i Zert Infologic. I 

FrameMaker skapar man en bok, en sida där du kan länka in flera olika filer, där man 

enkelt kan lägga till de filer med reservdelar som ska vara med i boken. Det går även 

att ändra i filerna om de inte stämmer. Behovet av att enkelt kunna översätta 

Kapitel Fras 
Bild

Version Språk

Ingår i: = antal 
ställen där 
kapitlet ingår.

Format

Figur 6: Bilden illustrerar hur manualerna ser ut när de öppnas i Zert 
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reservdelarna är inte lika stort som i resten av manualen eftersom beskrivningarna 

(såsom skruv, plåt, fäste osv.) av delarna är med på fem språk och då samma 

beskrivningar används mycket är det enkelt att leta upp gamla översättningar. 

3.2.3 Industrial and Financial systems (IFS) 

IFS är affärssystemet som används på Norden Machinery AB. I IFS sparas alla 

grupper med reservdelar och även vad grupperna innehåller för olika delar. Det är den 

informationen som står i IFS som man utgår ifrån när man ska skapar sin 

reservdelslista.  

3.2.4 One Space Designer 

One Space Designer är det 3D-program som konstruktörerna ritar upp maskinerna i. 

Bilderna som konstruktörerna ritat plockas ut för att användas till manualerna. Att 

använda One Space Designer är även ett bra sätt att visualisera hur maskinen ser ut 

under tiden man gör sin manual. 

3.2.5 Illustrator 

Illustrator är ett ritprogram som framförallt har använts till manualerna som 

bildredigeringsprogram. Detta eftersom det i Illustrator är enkelt att redigera bort 

onödiga sträck som följt med ifrån One Space Designer. Genom att ta bort dessa 

sträck ser bilden mer verklig ut. 

 

3.3 Reservdelar 
Efter att ha satt mig in i internordern började tillverkningen av reservdelslistorna. 

Detta var ett viktigt förberedande moment inför manualförfattandet eftersom man lär 

sig mycket om maskinens struktur och uppbyggnad.  

Reservdelsgrupperna gjordes i FrameMaker, men för att ta reda på exakt vilka 

reservdelsgrupper som är med i ens maskin och vad dessa grupper innehåller används 

IFS där konstruktörerna sparar alla delar maskinen består av i en trädstruktur.  

Sedan skapades en bok i FrameMaker där man lägger in reservdelarna allt efter som de 
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blev färdiga. Reservdelarna består av konstruktörernas 3D-bilder och förklarande text 

på fem språk, dessa sparas som FrameMaker-filer och namnges efter det nummer 

reservdelsgruppen har.. 

Finns det redan en reservdelsgrupp färdig i FrameMaker öppnas filen och numrena på 

reservdelarna jämförs med dem som finns i IFS för att se om de stämmer överens. 

Gör de inte det får man ändra om tills det stämmer.  

3.3.1 Tillverkning av reservdelsgrupperna 

Här kommer ett exempel på hur tillverkningen av en reservdel kan gå till: 

Först öppnas IFS för att kunna se vilka reservdelsgrupper som ingår i maskinen, sedan 

väljs den reservdelsgrupp som ska tillverkas ut och man går ner ett steg i hierarkin för 

att kunna se vilka reservdelar som ingår i gruppen. 

 

Figur 7: Den gamla reservdelsgruppen som finns i FrameMaker 

 

Med hjälp av datorns sökfunktion går det att se ifall gruppen redan finns färdig i 

FrameMaker, i detta fall finns de det (se figur 7). Reservdelarnas nummer jämförs med 

de i IFS för att se om de stämmer överens, vilket de i detta fall inte gör. 
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Figur 8: Ritningen i One Space Designer 

 

Istället öppnas då reservdelen i One Space Designer för att kunna se hur reservdelen 

ser ut (se figur 8) och för att kunna se vilka nummer som tillhör vilken del. Nummer 

visas i vänsterspalten där de olika numren kan kryssas i, så att motsvarande nummer 

tänds och släcks i bilden. När bilden hade laddats upp kunde man se att även den inte 

riktigt stämde överens med den bilden som finns i FrameMaker, vilket innebar att 

bilden i FrameMaker behövdes bytas ut. 

Bilden sprängdes (ett kommando som gör att bilden splittras och delarna sprider sig så 

att man även kan se de som är inuti) och för att visualisera alla delar på ett estetiskt 

och informativt sätt flyttades en hel del av bitarna manuellt i bilden. Vissa små delar 

som enkelt går att köpa i järnaffären behövde inte vara med eftersom de mest stör 

helheten, sådana delar läggs en bit ifrån bilden så att det enkelt går att radera ut dem i 

Illustrator. När detta arbete är klart omvandlades bilden i One Space Designer till en 

2D bild. 
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Figur 9: Den nya reservdelsgruppen i FrameMaker 

 

Sedan öppnas bilden i Illustrator, när den först öppnades hade alla linjer tjockleken 0,7 

mm. Först minskades tjockleken på linjerna till 0.3 mm och sedan lades en kontur runt 

hela bilden med en linjetjocklek på 0.7 mm, detta för att skapa en mer levande bild. 

När även alla onödiga delar och sträck rensats bort överfördes bilden in i FrameMaker, 

där de olika delarna märktes ut och sedan gjordes en tabell med förklaring till de olika 

delarna (se figur 9). Delarna förklaras på fem språk för att man ska slippa skicka iväg 

reservdelarna på översättning så ofta. 

3.4 Huvuddelen i manualen 
Det är viktigt att gå igenom vilka kapitel som ska vara med dels i operatörsmanualen 

och dels i instruktionsmanualen, i Zert Infologic går det att välja ut kapitel som andra 

har skrivit och återanvända detta. Eftersom mycket på maskinerna är likadant fanns 

det redan endel skriven text. Men i manualen för maskinnummer: 54 542 behövdes det 

skrivas ett nytt kapitel i operatörsmanualen och ett i instruktionsboken om joggen. 

Joggen är en speciell funktion som tidigare inte funnits på någon NM602 se avsnitt 

2.1. 

För att skriva en korrekt manual beskriver Urban Freij (personlig kommunikation, 

03.03.2008) som jobbar som konstruktör på automation avdelningen, noggrant hur 

joggen fungerar.  
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Varje bok i Zert Infologic består av flera kapitel och då ett vist kapitel kan finnas med i 

många olika böcker är det viktigt att tänka på att man inte bara kan gå in och ändra i 

ett kapitel i sin bok eftersom detta då ger utslag i alla de böcker som kapitlet ingår i. 

När det görs en ändring i ett kapitel gör man först en kopia av det objekt man ska 

ändra i för att sedan döpa om detta till lämpligt namn, exempelvis döpte jag om 

kapitlet Machine control system till Machine control system.jog detta för att visa att det är 

samma kapitel som innan fast det finns tillägg i som endast gäller maskiner som har 

jogg.. Därefter kan man göra sina ändringar. Namngivningen av kapitlerna är viktig för 

att andra ska kunna söka och hitta ditt kapitel, detta är ett bra system för att inte 

behöva skriva samma text flera gånger. 

3.4.1 Instruktionsboken 

I instruktionsboken var det dels en bild i kapitlet Machine control system under 

huvudrubriken Display symbols som behövde ändras och i samma kapitel skulle det även 

skrivas ett kort underkapitel om joggen. 

Det som skulle ändras i bilden var att det skulle till en symbol bland 

displaysymbolerna, detta är en bild på en snigel som symboliserar joggfunktionen. 

Bilden redigerades i Illustrator genom att plocka ut en gammal bild på snigeln ifrån 

Zert och sedan placera in denna bland de andra symbolerna. 

I instruktionsboken skulle det enbart skrivas kortfattat om joggen då det framförallt är 

operatören som behöver veta hur den ska användas. Det tog ganska lång tid att skriva i 

Zert Infolodgic när man inte är van eftersom allt bryts ner på frasnivå. Under tiden 

man skrev en mening kom det upp fraser som liknar det som skrivits och det gick att 

välja en av dessa istället för den man själv skrivit. Fördelen med detta är att det kan 

finnas någon som tidigare uttryckt det du själv vill skriva på ett bättre sätt och det kan 

även vara så att det finns översättningar till dessa meningar vilka i så fall följer med 

frasen. När en fras är färdigskriven högerklickar man på den och väljer vilket format 

frasen ska ha, för att veta vilken man ska välja är det enklast att gå tillbaka och se hur 

det ser ut i resten av manualen. De färdiga formaten gör att trots att det är många som 

skrivit texten i manualen ser hela manualerna likadana ut. 
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3.4.2 Operatörsboken 

I Operatörsmanualen skulle det under kapitlet Operating control devices skrivas två 

underkapitel: How to force output och Jogging device. Dessa kapitel innehöll både text och 

bild, bilderna skickades dels ifrån avdelningen Automation, dels gjordes vissa bilder 

om dessa var bilder som används till manualen på joggen till de större maskinerna. 

3.5 Användartest 
När både stycket i instruktionsmanualen och operatörsmanualen var färdiga läste 

Urban Freij igenom texten och lämnade några synpunkter. Efter att ha rättat till det 

som behövdes ändras togs manualerna till verkstaden, där maskinen nu stod 

färdigbygd för att testa de nya texterna. Där ombeds en person som arbetar i 

verkstaden att använda joggen enbart med hjälp av manualen. Detta för att se hur han 

tolkade det som stod skrivet och vilka problem som uppstod vid användandet. Under 

tiden testpersonen styrde joggen med hjälp av manualen observerades och noterades 

vad han gjorde och efteråt fick han även själv beskriva hur han tyckte att arbetet gick. 

Resultatet ifrån detta test användes för att rätta till texten i manualerna. 

3.6 Utvärdering 
När rättningen efter användartestet var färdigt läser Urban Freij och Carl-Gustav 

Pettersson (kvalitetskontrollant) igenom arbetet, och sedan hade vi alla tre ett möte där 

vi diskuterade de sista modifikationerna av texten. 



 19

4. Resultat 
Det konkreta resultatet av mitt arbete har blivit en Operatörsmanual och en 

Instruktions- och reservdelsmanual (se figur 10) som har levererats tillsammans med 

fyllaren NM602 Maskinnummer 54 405. 

 

 

4.1 Instruktions- och reservdelsmanualen och 
operatörsmanualen 

När reservdelarna och delarna i Zert Infologic var klara sattes manualerna ihop och all 

dokumentation som gjorts på andra avdelningar på företaget samlades och sättes ihop 

med manualerna. För att få en överblick på vad som skulle med och för att inte 

glömma något skrev jag ut en Manual content (bilaga 2). Manual content är en lista 

över de saker som ska vara med i manualerna och allt eftersom jag satte in de olika 

delarna bockade jag av det i min contentlista. 

De delar som samlades ihop var: 

• Pneumatikdiagram och Kurvdiagram 

Dessa två är ritningar som beskriver pneumatiken och kurvorna (se figur 11) 

som finns inne i maskinen. Kurvor är olikformade plattor som sitter inuti 

maskinen och när de snurrar förs axlar upp och ner. Det är 

Figur 10: Så här ser de färdiga pärmarna ut 
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konstruktionsavdelningen som  har ritat dessa ritningar, och på avdelningen 

för tekniskdokumentation kan man att ta fram dessa ritningar i 2D CAD och 

sedan skriva ut ritningarna. 

 
 

 

• Formattabell 

Formattabellen är den tabell där det går att läsa om de olika mekaniska 

inställningar som måste göras om man vill byta från en tubstorlek till en 

annan. Tabellen fylls i när maskinen provkörs och finns därefter tillgänglig för 

utskrift. 

• El-ritningar, el-komponenter, setting tabell 

Detta är all el-dokumentation som är på maskinen med el-ritningar och 

komponentlista som beskriver hur den elektriska strukturen ser ut och vilka 

delar den består av. Setting-tabellen beskriver inställningar för automationen 

(till skillnad från formattabellen som beskriver mekaniska inställningar). 

De här delarna kommer från automationsavdelningen ner med när de är klara. 

• Referens material 

Sirius Inc. vill även ha all material som finns i pärmarna i PDF-format Därför 

skrivs allt material ut i PDF-format och läggs i en mapp som sedan laddas ner 

direkt på Sirius Inc. server. 

Figur 11: Kurva 
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4.2 Användartest 
Användartestet visade att materialet i enbart operatörsmanualen inte räckte till för att 

användaren skulle kunna hantera joggen på ett korrekt sätt. Men om man använder 

texten i operatörsmanualen tillsammans med texten i instruktionsmanualen fick 

användaren all nödvändig information. Eftersom man inte ska behöva använda 

instruktionsmanualen för den dagliga användningen av maskinen ledde detta till att 

viss text i instruktionsmanualen överfördes även till operatörsmanualen. Detta 

upptäcktes nästan direkt i användartestet då problemet var att jag hade beskrivit olika 

knappar och funktioner men hade missat den inledande delen, det vill säga såhär hittar 

du jogg-funktionen och såhär startar du den. 
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4.3 Utvärdering 
Under utvärderingen var de största diskussionerna om hur ingående texterna ska 

vara då det finns vissa grundinställningar som går att ändra men detta är något 

kunden sällan gör. Tillslut bestämdes att dessa inställningar inte behöver vara 

beskrivna utan att texten var bra som den var. 

4.4 Analys av bruset 
När det kommer till analysen har jag koncentrerat mig på bruset och kommit fram till 

tre stycken faktorer som påverkar informationsflödet. Detta är: 

• Den tekniska nivån i manualen.  

Det får inte bli för tekniskt komplicerat då användaren av manualen 

kommer att vara den som sköter maskinen och man kan inte anta att 

denna person har en teknisk utbildning. Samtidigt måste man kunna 

använda precisa ord så att det inte uppstår missuppfattningar. Ett enkelt 

sätt att komma runt dethär problemet är att kombinera text och bild. 

Exempelvis: 

 

The ejector nozzle and the cooling ring are adapted to the tube dimensions and they are 

consequently size dependent. 

 
Figure 2: Air nozzle and cooling ring (format dependable parts) 

 

I detta exempel används en bild för att förklara tekniska termer för 

användaren, detta för att sedan kunna använda dessa i texten.  

• Språket i manualen. 

Språket i manualen och den tekniska nivån i manualen kan tyckas beskriva 

samma problematik, men med språket i manualen menar jag mer det allmänna 

språket. Det är bestämt att det i manualerna ska vara ett enkelt språk med 
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korta meningar så att även någon som har manualens språk i andraspråk ska 

kunna läsa och förstå det som står. Många gånger kan man använda sig av 

bilder om beskrivningarna blir för invecklade. 

Felskrivningar och stavfel i manualen är också sådant som kan försvåra det för 

användaren  

• Kunskapen hos författaren av manualen. 

Det är svårt att med hjälp utbildningar och beskrivningar av andra ge en 

korrekt bild av verkligheten, det finns alltid en risk att den som skriver 

manualen har missuppfattat något och då inte heller kan beskriva det på ett 

korrekt sätt. För mig var allt om maskiner nytt och det var en stor utmaning 

att förstå hur allt fungerade. Det som jag behövde lära mig mest ingående om 

var joggen eftersom det var där jag framförallt skrev egen text. Vid flera 

tillfällen fick jag prata med Urban Freij och de som arbetar på avdelningen för 

teknisk dokumentation för att få saker förklarat för mig. 
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5. Diskussion 
Under arbetets gång har jag använt mig av de program som avdelningen för teknisk 

dokumentation på Norden Machinery använder. Detta har underlättat för mig då de 

som arbetar på avdelningen har kunnat vara mig till stor hjälp. Nackdelen med detta är 

att jag inte hade möjligheten att se om jag kunnat hitta andra vägar med hjälp av andra 

programval. Exempelvis har jag skrivit texten till joggen i Zert Infologic vilket är ett 

program jag aldrig tidigare använt mig av. Fördelen med detta var att man kan välja 

format på sina texter så att allt alla skriver får samma typsnitt, rubriker och så vidare, 

detta gör att manualerna ser enhetliga ut och man inte behöver lägga tid på att se hur 

man tidigare gjort i manualen. Nackdelen för mig med att använda detta program var 

att det var helt nytt för mig men då hade jag mycket hjälp av de som jobbar på 

avdelningen för teknisk dokumentation. Nu när jag lärt mig att använda Zert tycker jag 

att det är ett bra programval och jag tycker att är det något program man skulle byta ut 

så är det att FrameMaker, som används till reservdelarna, och istället även där använda 

sig av Zert Infologic. Detta eftersom jag tycker att Frame Maker är ganska tungrott 

och även för att det finns versionshanterare i Zert vilket inte finns i Frame Maker. 

Testpersonen under användartestet var en person som nere i verkstaden. Detta har 

antagligen inte gett en perfekt bild då han kan antas ha mer kunskap om tubfyllare en 

vad en tilltänkt användare till manualen kommer att ha. Jag skulle ha föredragit att ha 

en testperson som kan lite om maskiner men som inte är lika kunnig som de i 

verkstaden, eftersom detta hade gett en sannare bild av verkligheten. Jag tyckte det var 

intressant att jag under användartestet direkt upptäckte stora problem med texten i 

joggen. Detta visar på hur lätt det kan vara att bli allt för inne i de funktioner man själv 

tycker är svåra att förstå sig på och då lätt glömmer bort att beskriva de enklaste men 

mest fundamentala bitarna, så som var du hittar joggen i panelen. 

Som jag kom fram till i resultatet är språkvalet alltid en balansgång men jag tror att 

valet av ett enkelt språk underlättar såväl för användaren som skribenten. Jag tog även 

upp att kunskapen hos författaren kan vara ett hinder. Detta förebyggs bra på Norden 

Machinery AB då det är fyra personer som jobbar heltid på avdelningen för teknisk 

dokumentation, på avdelningen kan de anställda diskutera problem i gruppen och 

utbyta kunskap och erfarenhet sinsemellan. Närheten till monteringen av maskiner 

underlättar också då man snabbt kan springa till verkstaden och prata med den person 

som är ansvarig över monteringen av maskinen. Detta gjorde jag bland annat för att se 

hur uppvärmningen på min HA-station såg ut. 
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I framtiden tror jag att man mer och mer kommer att gå bort ifrån papperspärmar och 

istället skicka manualerna på interaktiva CD skivor. Antagligen kommer CD-skivorna 

att bestå av interaktiva animationer där du kan se hur maskinen fungerar och hur den 

ska skötas. Detta tror jag kommer att påverka arbetet som teknik  informatör relativt 

mycket då en stor del av arbetet kommer att handla om att göra stora interaktiva 3D 

modelleringar. Å andra sidan tror jag att många människor tycker att det är ganska 

skönt att läsa ur en papperspärm vilket gör att jag tror att man fortfarande kommer att 

ha en operatörsmanual stående framme vid maskinen. 
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1: <Internorder> 
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Bilaga 2: <Manual content> 

Machine No.: 54 405 
Manual content 54 405 
Machine No.: 54 405 
Machine type:  NM 602 
Customer:  Sirius Inc., USA 

Kontrol
l 
(OK/N
A) 

Antal Typ SprŒk Not. 

OK 1 Instruction & Spare 
parts manual 

En 
g 

 

OK  Inspection protocol Eng  

NA  Footprint Eng  

NA  Security layout Eng  

NA  CE   

OK  Format table Eng  

OK  Pneumatic diagram Eng GA-53534-54405 

OK  Cam diagram Eng GA-50121-54405 

OK  Return document Eng  

NA - Electrical Manual Eng  

NA  ELAU Diagnsostic Eng  

OK  Electrical Drawings Eng  

OK  Electrical Component 
list 

Eng  

OK  Frequency inverter Eng  

OK  Setting table Eng  

OK 1 Operators manual Eng  

NA  Security layout Eng  

OK  Error codes Eng  

OK  Format table Eng  

NA  RTL EasyWare Eng  

NA  NSM180 Eng  

NA  CD   
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OK 1 Ref CD/PDF (USA, England, 
Frankrike, Tyskland) 

  

OK  Supplier manuals   

NA NA Backup memory card   

 
Instruction:  [Zert] NM602-54405_Instr_HA [1.3] 
Operating:  [Zert] NM602-54405_Op_HA [1.2] 
Electrical:   
Spare parts:  X:\A-Manual\NM-NB\SpareParts\NM-
602\Arkiv\544xx\54405.book 
 

Datum Initialer 

2008-03-18 FL 

 
 


