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Sammanfattning 
I den här rapporten redogör jag för framställandet av en 3d-visualiserad interaktiv 
monteringsanvisning till företaget Leine & Linde i Strängnäs (här efter 3d-
anvisning). Företaget tillverkar pulsgivare som används till att mäta 
rotationshastighet och vinklar på axlar i rörelse. 
 Tidigare var det möjligt för företaget att ge direktsupport till kunderna via 
telefon, men eftersom företaget expanderar så ökar även antalet supportärenden. 
Därför var behovet stort av tydliga monteringsanvisningar för att avlasta de 
ingenjörer som stod för supporten. 
Jag har med hjälp av intervjuer undersökt vilka moment i monteringen som är 
kritiska för produktens funktion samt har hög felprocent hos företagets kunder. 
Därefter har jag tillverkat en 3d visualiserad interaktiv monteringsanvisning som 
utprovats i jämförelse med företagets befintliga pappersmanual.  
Arbetet ska inte ses som en generell undersökning av 3d-anvisningar, utan som 
specifik för montering av Leine & Lindes pulsgivare. 
Resultatet pekar på en viss tidsvinst samt en ökad formförståelse och positiv 
upplevelse för målgruppen.  
 
 
 



 

Innehåll 
 

Projektbeskrivning 6 
Uppdrag och uppdragsgivare 6 
Syfte  6 
Problemformulering 6 
Koppling till informationsdesign 7 
Målgrupp 7 
Frågeställning 7 
Avgränsning 8 
Beskrivnig av pulsgivare och 3d-anvisning 8 
 

Teori 9 
Tidigare forskning 9 
Informationsdesign 9 
3d-begreppet 10 
VR      11 

Det traditionella 3d-begreppet                           11 
Desktop VR                            12 

Textur och toning 13 
Gränssnitt 14 

Konventioner                            14 
Teorisammanfattning 15 

 

Metod och arbetsprocess 16 
Modell för arbetsgång 16 

Analys                                                       17 
Projektplanering                            17 
Litteraturstudier                            17 
Framställning av prototyp                                                     17 
Insamling av data                            17 
Bearbetning och diskussion                                                     18 
Publicering                                                                             18 

Förstudier                        19 
Intervju                             19 
Test av gränssnitt                            19 

Test av prototyp vid montering 19 
Försökspersoner                            19 
Testupplägg                            19 

Jämförande huvudundersökning 19 



Försökspersoner                            19 
Testupplägg                            20 

 

Resultat 20 
 
Resultat förstudie 20 

Intervju                             20 
Resultat vid test av gränssnitt                           20 

Resultat av prototyptest vid montering 21 
Resultat av jämförande huvudutprovning 23 

Resultat 3d-anvisning                            23 
Resultat pappersanvisning                            23 

Sammanfattning av efterföljande intervju. 24 
Försökspersoner från 3d-anvisningen                                              24 
Försökspersoner från pappersanvisningen                           24 

Kritik av utprovning 24 
 

Diskussion och slutsats 24 
 
Olika media 24 
Jämförelse med tidigare forskning 25 
Slutsats                        25 
Vidare arbete                       26 
 

Referenser 27 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 4



Projektbeskrivning 
 
 
Uppdrag och uppdragsgivare 
 
Jag valde uppdraget att undersöka en ny plattform för monteringsanvisningar till 
pulsgivare. Valet föll på en 3d-anvisning.  
3d-anvisningen förmedlas via en bildskärm och användaren har möjlighet att 
rotera och zooma produkten för ökad formförståelse och detaljrikedom.   
Uppdragsgivaren till det här arbetet är det Strängnäsbaserade företaget Leine & 
Linde. Företaget är marknadsledande inom framställning av pulsgivare i 
Skandinavien. 
 
 
Syfte 
 
Syftet med arbetet var att undersöka om en 3d-visualiserad, interaktiv 
monteringsanvisning, utformad efter informationsdesignens grunder, är en 
effektivare informationsförmedlare än företagets befintliga pappersmanual (bilaga 
3). 
Syftet med den här rapporten är att redogöra för mitt arbete i ett 
informationsdesignperspektiv. 
 
 
Problemformulering 
 
Leine och Linde är marknadsledande inom framställning av pulsgivare i 
Skandinavien och expanderar allt mer. De har nu kunder i många delar av världen. 
Tidigare var det möjligt för företaget att ge direktsupport till kunderna angående 
monteringsfrågor. Så är inte är fallet idag. På grund av en allt större kundkrets är 
behovet stort av en förbättrad anvisning som minimerar risken för felmontering 
och minskar belastningen på företagets support.  
Vid montering är det viktigt att pulsgivaren är centrerad med den roterande axeln 
som avläses. Annars finns det risk för att givarens lager skakar sönder och dess 
livslängd förkortas. Detta problem var något som den befintliga 
monteringsanvisningen inte lade så stort fokus på. Företaget var intresserat av att 
hitta en ny plattform för sina anvisningar, som återspeglade den högteknologiska 
nivå deras produkter ligger på. Jag föreslog att vi skulle undersöka om en 3d-
anvisning var ett bättre alternativ jämfört med deras befintliga 
pappersanvisningar. 
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Koppling till informationsdesign 
 
Petterson (2002) beskriver informationsdesign så här: 

In order to satisfy the information needs of the intended receivers information design 
comprises analysis, planning, presentation and understanding of a message – its content, 
language and form. Regardless of the selected medium, a well designed information set will 
satisfy aesthetic, ergonomic as well as subject matter requirements. 

 
Man skulle kunna säga att informationsdesignens mål är att formge ett 
meddelande så att det uppfyller sitt syfte. Det kan bl.a. vara att lära, varna, 
underhålla eller instruera.  
För att få klarhet i hur ett meddelande bör utformas för att uppfylla sitt syfte, 
krävs det forskning inom många olika områden.  
Mitt arbete faller inom ramen för informationsdesign, eftersom dess avsikt är att 
undersöka hur och om man kan effektivisera kommunikation mellan en sändare 
och mottagare med nya medier. 
 
Målgrupp 
 
Efter intervjuer med fem anställda på företaget stod det klart att målgruppen var 
elektriker och till en viss del ingenjörer, verksamma i många olika länder. 
Eftersom utprovningen var tvungen att ske på företagets labb i Strängnäs och 
tillgången på elektriker var begränsad, beslutade jag att testa anvisningarna på 
ingenjörer. Kravet var att de aldrig tidigare skulle ha monterat en pulsgivare, men 
förstod den terminologi som anvisningarna innehöll.  
 
Frågeställning 
 
Frågor jag ska ge svar på i detta arbete är: 

• Är en 3d-anvisning en effektivare informationsförmedlare för montering 
av pulsgivare, jämfört med Leine & Lindes befintliga pappersanvisning? 

• Är det mer lockande och roligt att använda en 3d-anvisning jämfört med 
en pappersmanual? 

• Hur kan en 3d-anvisning underlätta förståelsen av Leine & Lindes 
monteringsanvisning? 

 
Begreppet effektivare syftar på ett informationsmaterial som bidrar till en 
snabbare montering med färre misstag. 
Den andra frågan framkom under de inledande intervjuerna, när en av personerna 
ifrågasatte om montörerna överhuvudtaget läser anvisningarna. Därför ville jag 
undersöka om det fanns ett värde i att det även var lustfyllt att använda 3d-
anvisningen.  
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Avgränsning 
 
Jag har valt att inte ta hänsyn till de förhållanden som råder i en tung 
industrimiljö. Det har under arbetets gång höjts kritiska röster som påpekat att det 
inte är praktiskt att medföra en laptop till svåråtkomliga ställen. Jag vill här hävda 
att det inte får bli ett hinder för att undersöka vilka kognitiva vinster man kan göra 
med en 3d-anvisning. Att lösa praktiska problem är ett senare steg i processen, 
men ska för den sakens skull inte förringas. 
Jag vill även påpeka att det är vanskligt att göra generella jämförelser mellan olika 
medier; I det här fallet en pappersanvisning och en 3d-anvisning. Utfallen i 
testerna påverkas till stor del av kvalitén på det producerade materialet. Om jag 
jämför en bra 3d-anvisning med en bristfällig pappersmanual kommer 3d-
anvisningen hamna i en bättre dager på grund av pappersmanualens brister. 
På grund av detta kan jag inte göra några generella antaganden utan endast 
jämföra de två manualer jag använder vid utprovningstillfället. 
 
 
Beskrivning av produkt och 3d-anvisning 

 
För att kunna ta till sig det som står i rapporten följer här en beskrivning av vad en 
pulsgivare är, samt även en beskrivning hur min 3d-anvisning fungerar. 
 
Beskrivning av pulsgivare 
Leine & Linde tillverkar pulsgivare som känner av rotationshastighet och vinkel 
på en axel. Leine & Lindes största beställare är pappersbruk. Där är det viktigt att 
alla pappersvalsar snurrar med exakt samma hastighet. Med pulsgivarens hjälp 
kan man övervaka rotationshastigheten på alla axlar. 
 Ett annat exempel är automatiserade hamnkranar där givarna används till att mäta 
hjulens vinkel. Den pulsgivarmodell som 3d-anvisningen beskriver, är framförallt 
monterad på motoraxlar inom pappersindustrin.  
Eftersom en pulsgivare är ett precisionsinstrument, är det viktigt att den är exakt 
monterad. Dels för att generera rätt mätvärden, men även för att hålla garantitiden 
ut. 
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Beskrivning av 3d-anvisning 
 
3d-anvisningen är en interaktiv animerad monteringsanvisning i tre dimensioner, 
som visas på en datorskärm. Användaren guidas igenom monteringen steg för steg 
via animerade sekvenser som visar hur monteringen går till. Varje moment 
understöds av en förklarande text. För att användarens fokus inte ska hamna på 
texten när animationen är i gång, så får användaren själv trycka på play när 
han/hon har läst klart texten. Mediakontrollen består av en playknapp och två 
stegknappar. 
Användaren kan när som helst vrida på modellen för att se den ur olika vinklar. 
Bilden nedan visar hur 3d-anvisningen ser ut på datorskärmen. (Observera att 
siffrorna endast finns med i denna rapport för att identifiera de olika delarna.) 
 

 
(1) Elmotor, (2) Adapteraxel/adapterskruv, (3) Momentstag, (4) Givarhus, (5) Centrumskruv, (6) Givarlock. 
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Teori 
 
Tidigare forskning 
 
Det har varit svårt att få tag på specifik forskning som berör jämförelse mellan 3d-
anvisningar och pappersanvisningar. Det beror antagligen på att det är ett relativt 
nytt forskningsområde. Däremot finns det gott om forskning inom de delområden 
som appliktionen består av; Bland annat informationsdesignens principer, 
formförståelse inom 3d, virtuell verklighet och gränssnittsdesign. Det stoff jag 
läste för att orientera mig specifikt inom ämnet, var främst tidigare ex-jobb och c-
uppsatser. 
 
 
Informationsdesign 
 
Informationsdesign är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som innefattar 
många olika forskningsgrenar så som språk, kommunikation, kognition, 
information, konst och estetik. Man studerar sändar- och mottagarprocessen för att 
göra kommunikation så effektiv som möjligt (Pettersson, 2002). God 
informationsdesign ska ta hänsyn till estetiska, ekonomiska och ergonomiska 
behov samt tillgodose behov från den tilltänkta målgruppen. 
 
Pettersson (2002, s.23) beskriver i sin kommunikationsmodell hur sändaren 
skickar ett meddelande till en passiv mottagare.  
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I de fall där mottagaren aktivt tar del i informationen, som är fallet med 3d-
anvisningen, så är Petterssons information set modell en lämpligare beskrivning 
(Pettersson, 2002, s.24). 
 

 
 
I denna studie blir jag och företaget sändare och montören mottagare. Montören 
måste aktivt söka upp informationen på Internet och aktivt använda sig av 
applikationen. 
 
 
3d begreppet 
 
När ett objekt visas i tre dimensioner brukar man kalla det för en 3d-bild. Objektet 
definieras igenom tre axlar; x, y och z.   
Exempel på 2d-bilder är kartor och ritningar där objekten endast definieras 
igenom två axlar; x och y.  
Eftersom merparten av alla bilder visas i ett tvådimensionellt medium, kan man 
egentligen inte kalla det för en äkta 3d-bild, utan snarare för en 2 ½d-bild (Whyte, 
2002).  Det är endast en simulering av en djupkänsla, som uppnås med ett flertal 
olika djupnycklar.  
Ware (2004, s.260) räknar upp ett flertal olika djupnycklar som kan användas för 
att ge illusionen av djup i ett tvådimensionellt medium. Bl.a. linjeperspektiv, som 
innebär att alla horisontella linjer i en bild pekar mot samma försvinningspunkt på 
horisonten. Linjeperspektivet är en av de starkaste djupnycklarna näst efter 
överlappning (Interrante, 2006 s.791).  
En annan djupnyckel som blir aktuell när man använder sig av rörlig grafik, är 
rörelseparallaxen. Den innebär att objekt som befinner sig längre bort tycks röra 
sig långsammare än de objekt som finns i förgrunden. Ett exempel på detta är när 
man åker bil och tittar ut igenom sidorutan. Träden vid horisonten står näst intill 
still medan träden i vägkanten svischar förbi (Ware, 2004). 
Att definiera vad 3d begreppet innebär i ett 2-dimensionellt medium är på många 
sätt en filosofisk diskussion. I min mening så bör en statisk djupverkande bild inte 
klassas som en 3d-bild. Men om användaren kan interagera med bilden och 
påverka objekt i den, så blir situationen en annan.  
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VR 
 
Det traditionella VR begreppet 
I takt med att datorutvecklingen har gått framåt, har också nya 
visualiseringsmöjligheter uppstått. I dag är det möjligt att med datorns hjälp träda 
in i virtuella världar och uppleva saker som annars inte är fysiskt möjliga. Den 
värld användaren upplever kallas för virtual reality (VR). 
När man talar om VR i traditionell mening, syftar man ofta på de VR-
applikationer som använder sig av en s.k. head mounted display (HMD). Med det 
hjälpmedlet har man möjlighet att fysiskt avskärma sig från den ”verkliga” 
omgivningen.  
Sherman, Craig (2003) skriver om begreppet immersion, som innebär att man 
mentalt, känslomässigt och fysiskt sjunker in i en virtuell 3d-värld; Detta med 
hjälp av tekniska hjälpmedel, så som en HMD.  
 
Desktop VR 
När man upplever virtuella världar via en datorskärm kallas det ibland för desktop 
VR, eller non immersive VR (Chen, Teh, 2000, s.63). Chen och Teh skriver att 
man kan klassa desktop vr som virtuell verklighet eftersom det sker, om inte en 
fysisk, dock en mental och känslomässig immersion. Användaren upplever en 
form av närvaro trots att han/hon inte är fysiskt omsluten av världen. Man kan 
jämföra det med att se på en värld igenom ett fönster. 
Med stöd av Chen och Teh hävdar jag därför att min 3d-anvisning kan klassas 
som en 3d-representation, eftersom användaren upplever och interagerar med 
modellen som om det vore ett 3d-objekt. 
Chen och Teh skriver även om fördelen med att använda desktop VR i 
utbildningssyfte: 
 

There are several reasons to support desktop virtual reality as a powerful educational tool. A 
desktop virtual reality system may use three-dimensional representation which could decrease 
the students’ cognitive load as compared to a two-dimensional representation. 
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Textur och toning 
 
För att kunna uppfatta formen på en yta krävs det att det interagerar med någon 
form av ljuskälla.  Den interaktionen kan ske på ett flertal sätt samtidigt. Ware 
(2004, s.245) räknar upp fyra olika sätt ett objekt kan interagera med en ljuskälla.  

• Lambertian shading: Belysningsgraden är endast beroende av ytans vinkel 
mot ljuskällan 

• Specular shading: Högdagerblänk från en polerad yta. 
• Ambient shading: Indirekt ljus från omgivningen 
• Cast shadows: Skuggor från ett objekt, antingen på sig själv eller 

omgivande objekt 
 

 
Lambertian shading, specular shading, ambient shading och cast shadows. 

 
Enligt Ware, bör minst de två första exemplen användas för att uppnå en god 
formförståelse. Reflektioner och ambient ljus bör undvikas eftersom det gör 
bilden mindre tydlig. 
Om skuggor används så bör kanterna på skuggan suddas ut för att särskilja skugga 
och textur (Ware, s.252). Risken finns annars att det blir svårt att skilja skugga 
från textur.  
Textur kan användas för att framhäva formen på ett objekt. Det gäller framförallt 
texturer med linjära inslag. Texturer med mer slumpartade mönster tycks inte ha 
lika goda formförtydligande egenskaper. 
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Gränssnitt 
 
En vanlig modell inom många kommunikationsteorier är Shannon/ Weavers 
kommunikationsmodell. Den var från början tänkt att representera 
radiokommunikation, men har i efterhand applicerats på all form av 
kommunikation. Enligt den modellen finns det en sändare och en mottagare. Ett 
meddelande skickas från sändaren till mottagaren via någon form av medium. Det 
kan vara en kabel eller radiovågor, men även en bildskärm eller en telefon. Alla 
faktorer som stör kommunikationen definierar Shannon/Weaver som brus.  
 

 
I ett gränssnitt skulle bruset i min mening vara det som motverkar applikationens 
syfte. Jag anser att en monteringsanvisning är till för att underlätta montering av 
något och bilderna ska lyfta fram de detaljer som är viktiga. Därför bör 
ovidkommande detaljer undvikas.  
 
Konventioner 
Inom grafisk formgivning så är det viktigt att vara medveten om vilka 
konventioner som gäller. Känner man till dem så har man lösningen på många 
problem (Krug, 2006 s.34).  
Krug skriver vidare om vikten av att tydligt visa vad som är klickbart. 
Konventionen är att klickbara objekt bör sticka ut från sidan och inbjuda till 
aktivitet. Det kan man åstadkomma igenom att ge objektet en 3d-form med en 
ljus- och skuggsida eller en bakomliggande skugga. 
 

 
 
Ware (2004) skriver om Gibsons (1979) affordans teori. Gibson har som 
utgångspunkt att människans hjärna är inriktad på att interagera med 
omgivningen. Att vi i vår omgivning uppfattar möjligheter till handling. Därför 
bör grafiska objekt efterlikna fysiska objekt och därmed inbjuda till handling. 
Ware tonar dock ner denna teori något och påpekar att konventionerna är det som 
styr oss mest i en digital miljö. Om man aldrig har varit i kontakt med en dator 
tidigare så kan man lika gärna tolka knappens 3d-effekt som ett ornament. 
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Teorisammanfattning 
 

• Jag har funnit att det krävs ett visst samspel mellan objekt och ljuskälla för 
att framhäva formen på objekten i 3d-anvisningen. 

• Man bör ta hänsyn till de konventioner som finns inom gränssnittsdesign 
för att underlätta användandet av applikationen. 

• Jag har funnit att desktop vr till viss del väcker samma engagemang och 
närvarokänsla som traditionell VR gör. 

• I teorin har jag funnit argument för att desktop VR är ett bra 
utbildningsverktyg. 
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Metod och arbetsprocess 
 
 
Modell för arbetsgång 
 
Jag beslutade mig tidigt att använda den metod som Rune Pettersson (2003) 
beskriver. Den består av sju stycken delprocesser. 

1. Analys 
2. Projektplanering 
3. Litteraturstudier 
4. Insamling av data 
5. Bearbetning av data 
6. Diskussion 
7. Publicering 

 

 
 
I efterhand insåg jag att processen inte täckte alla delar i arbetet fullt ut. I ett 
examensarbete har man ofta en produktionsfas där man framställer någon form av 
prototyp. Därför visar jag här en modifierad modell som tydligare visar mitt 
arbetsflöde. 
 

 
1. Analys 
2. Projektplanering 
3. Litteraturstudier 
4. Framställning av prototyp 
5. Insamling av data 
6. Bearbetning av data 
7. Diskussion  
8. Publicering 
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Den ursprungliga modellen var en utmärkt modell i ett tidigt stadium av arbetet 
och stod som grund för hela projektplaneringen. Den beskriver dock inte hur 
arbetet gick till i praktiken. Där ger den modifierade modellen en bättre 
beskrivning.  
  Nedan följer en beskrivning av vilka moment jag genomförde i varje fas. 
Gränsen mellan de olika faserna har varit flytande och jag har ofta ändrat i 
projektplaneringen och sökt djupare kunskaper i litteraturen. 
 
Analys 
Under denna fas lärde jag känna företaget och dess produkter. Eftersom det inte 
var bestämt innan vilken form deras nya monteringsanvisning skulle ha så var det 
mycket diskussioner om möjliga lösningar. 
  När valet föll på en 3d-anvisning så genomförde jag intervjuer med anställda 
som regelbundet var i kontakt med frågande kunder. Intervjuerna låg sedan som 
grund för vilken information 3d-anvisningen skulle innehålla. 
 
Projektplanering 
Här lade jag upp en projektplan och uppskattade hur mycket tid varje moment i 
projektet skulle ta. Jag bokade även datum för möten och gick ut med en förfrågan 
om medverkan till testpersonerna. 
 
Litteraturstudier 
Här inledde jag arbetet med att samla in information från angränsande 
forskningsområden samt studera tidigare examensarbeten. 
 
Framställning av prototyp 
Efter skissarbete så påbörjade jag här framställningen av 3d-anvisningen.  
 
Insamling av data 
Den här fasen innefattar alla utprovningar och insamlingar av mätdata. Nedan 
illustreras de olika testfaserna. 
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Bearbetning av data och diskussion 
Här har jag utvärderat de resultat som framkommit under utprovningarna. De har 
sedan legat till grund för förändringar i 3d-anvisningens utformning och 
presenteras i denna rapport. 
 
Publicering 
Den här rubriken står för framställningen och offentliggörandet av rapporten som 
är en redogörelse och sammanfattning av arbetets utformning och resultat. 
 
 
Förstudier 
 
Intervju 
För att få en insikt i vilka moment som var kritiska vid montering av pulsgivare 
och vilka misstag som var vanligt förekommande, gjorde jag tidigt fem intervjuer 
med anställda på företaget. De var alla i frekvent kontakt med kunder angående 
monteringsärenden. Frågorna jag ställde var: 

• Vilka frågor angående pulsgivare är vanligast när kunder ringer? 
• Vilka fel i monteringen är vanligast förekommande? 
• Hur mycket skiljer sig monteringen åt beroende på vilken produkt givaren 

monteras på? 
• Vilka monterar givaren? 
• Vilka risker finns vid felmontering? 
• Under vilka förhållanden sker montering? 
• Vilka moment är kritiska vid montering? 

 
Eftersom de personer jag intervjuade hade olika roller inom företaget hände det att 
jag gick ifrån frågorna och förde ett mer allmänt samtal om företaget och mitt 
arbete. 
  Jag försökte även få återkoppling på hur väl deras befintliga manual fungerar, 
men det var inget de hade funderat på tidigare 
 
Test av gränssnitt 
För att överhuvudtaget kunna göra en jämförelse med en pappersmanual var jag 
tvungen att undersöka om gränssnittet i 3d-anvisningen fungerade. För att styra 
arbetet i rätt riktning, är det viktigt att kontinuerligt utföra tester igenom hela 
arbetets gång (Krug, 2004 s.134). Testerna ägde rum vid tre olika tillfällen på 
Mälardalens högskola. Detta innebar att jag efter varje utprovning gjorde 
förändringar i gränssnittets struktur. Testpersonen fick köra igenom hela 3d-
anvisningen och kommentera de eventuella brister som förekom.  
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Test av prototyp vid montering 
 
Det här testet var det sista testet som igenomfördes innan den jämförande 
huvudutprovningen. Det ägde rum på Leine & Lindes labb i Strängnäs. Syftet med 
testet var att eliminera alla brister som förekom i gränssnitt och utformning av 3d-
anvisningen.  
  Eftersom försökspersonerna nu fick montera givaren efter anvisningen, så fick 
jag även indikationer på hur väl 3d-anvisningen förmedlade 
monteringsinformationen. 
 
Försökspersoner 
Försökspersonerna var sammanlagt 3st mellan 30 och 40 år gamla. De var 
ingenjörer och väl insatta i den terminologi, 3d-anvisningen innehöll. De hade 
aldrig tidigare monterat en pulsgivare. 
 
Testupplägg 
Innan testet började förklarade jag för testpersonerna vilka moment de skulle 
igenomföra. Testpersonen fick sedan montera adapteraxeln och pulsgivaren på en 
elmotor. 
  Jag antecknade alla de brister som framkom i undersökningen och avslutade med 
ett samtal med testpersonen om applikationen. 
 
 
Jämförande huvudundersökning 
 
Efter att ha gjort nödvändig förändringar var det dags att genomföra det slutgiltiga 
testet som bestod av en jämförelse mellan företagets befintliga anvisning och den 
nya 3d-anvisningen. För att pappersanvisningen skulle innehålla samma moment 
som 3d-anvisningen var jag tvungen att ta fram ett kompletteringsblad (bilaga 2) 
som innehöll anvisningar för hur adapteraxeln centreras. Tilläggsanvisningarna 
var identiska med 3d-anvisningens, bortsett från att de var statiska linjebilder. 
 
Försökspersoner 
Försökspersonerna var sammanlagt 10st i åldrarna 28 till 60. Nio av de utprovade 
var män och den tionde en kvinna. Tanken var att alla tio skulle vara ingenjörer, 
men på grund av ett missförstånd var en av männen retorikstuderande och kvinnan 
informatör. 
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Testupplägg  
För att repetition inte skulle påverka testresultaten, delade jag upp personerna i två 
grupper. En grupp som enbart monterade givaren med pappersanvisningen och en 
grupp som använde 3d-anvisningen. För att få ut någon form av kvantitativt värde 
använde jag mig av följande faktorer. 

• Tid  (Hur lång tid monteringen tog)  
• Kvalitet (Om testpersonen monterade fel)  
• Upplevelse (Hur testpersonen upplevde 3d-anvisningen)  

 
 
Innan utprovningen förklarade jag för testpersonerna vad de skulle utföra och vad 
jag skulle undersöka. Jag gav dock inga instruktioner om hur 3d-anvisningen 
fungerade. Testpersonerna fick sedan montera adapteraxeln och pulsgivaren. Fem 
stycken monterade efter 3d-anvisningen och de resterande fem monterade efter 
pappersanvisningen. 
Under utprovningen antecknade jag händelseförloppet och med vilken kvalitet de 
utförde arbetet. Jag var uppmärksam på hur de använde gränssnittet och skrev ner 
spontana kommentarer och åsikter de hade. Jag tog även tid på hela monteringen. 
Jag följde upp utprovningen med en löst organiserad intervju där jag frågade om 
helhetsintrycket av 3d-anvisningen och om de skulle kunna tänka sig att använda 
sig av en sådan i verkliga livet. 
 
 

Resultat 
 
Resultat från förstudie 
 
Intervju 
I intervjun framgick det att de fick relativt få frågor som berörde själva 
monteringen av givaren. Den vanligaste frågan var vart de kunde hitta 
monteringsanvisningen. Det fel som förekom oftast, var dåligt centrerade 
adapteraxlar. Om axeln som givaren är monterad på är ocentrerad, kommer 
givaren att skaka under drift. Detta medför att livslängden på produkten minskar 
och i vissa fall blir mätvärdena fel.  
Här kom jag även fram till att de som oftast monterade givarna var elektriker eller 
ingenjörer. Det framgick även att de hade dålig återkoppling på om givarna 
monterades rätt över huvud taget. Jag noterade även en viss skepsis hos de jag 
intervjuade, hur vida monteringsanvisningarna lästes överhuvudtaget 
 
Resultat vid test av gränssnitt 
Vid den första utprovningen så framgick det att försökspersonen inte förstod hur 
knappnavigeringen fungerade. Detta berodde på att nästa-knappen var klickbar 
under själva animeringen, vilket resulterade i kaos eftersom flera animationer gick 
igång samtidigt. För att lösa det stängde jag av klickfunktionen och tonade ner 
dem när de var inaktiva. 
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Resultat av prototyptest vid montering 
 
För att kunna göra en jämförelse mellan de olika utprovningarna satte jag upp sex 
stycken nyckelmoment som var kritiska under monteringen. Sedan noterade jag 
om testpersonen utförde momenten rätt eller fel. Lyckades de inte lösa momentet 
på tre försök såg jag det som ett misslyckande av att följa instruktionen. För att få 
en överblick över skillnaden mellan de olika testerna, gjorde jag en tabell som 
redovisade resultatet. 
Tabellen innehöll följande punkter: 

• Navigering (Hur användaren förstod navigeringen.) 
• Adapterskruv (Hur användaren drog åt adapterskruvarna.) 
• Centrering (Hur användaren förstod centreringsmomenten.) 
• Givarhus (Hur användaren monterade givarhuset på adapteraxeln.) 
• Momentstag (Var/hur användaren monterade momentstaget.) 
• Givarlock (När användaren monterade på givarlocket*.)  

 
* Om givarlocket monteras innan givaren sätts på axeln, kan man inte skruva fast 
givaren i axeln. 
 
Tabellen visar hur de tre försökspersonerna lyckades i utprovningen 
En bock innebär att de lyckades igenomföra momentet på tre försök. Ett 
kryss betyder att jag informerade dem om lösningen efter tre försök. 
 
 

 
 
 
 
Efter prototyptestet kom jag fram till följande brister. 
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• Ingen förstod när de skulle trycka på play 
• ”Nästa”-knappen tolkades som en ”gå till slutet”-knapp  
• Ingen roterade modellen 
• Givarhuset tolkades som elmotorn 
• Två av tre personer knackade från fel håll vid centreringen av adapteraxeln 

trots att animationen visade från vilket håll det skulle ske. 
• Alla personer drog åt adapterskruvarna antingen för hårt eller för löst 

 
För att lösa dessa problem gjorde jag följande förändringar 

• När play trycktes ner första gången byttes knappen ut mot en spela åter-
knapp 

• En ny utformning gjordes på nästa-knappen 
• En instruktionsbild på hur kameranavigeringen fungerade lades in 
• Jag gjorde en ny modell på en hel motor så att inget missförstånd skulle 

ske 
• Jag infogade en beskrivning i texten som förtydligade från vilket håll och 

när man skulle knacka. 
• Jag infogade en beskrivning i texten att man skulle dra åt skruvarna 

försiktigt, precis så att de nyper och fixerar adapteraxeln. 
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Resultat från huvudutprovningen 
 
 
Jag redovisar här resultatet med samma tabell som i prototyptestet. Jag har dock 
lagt till en notering i nedkant om hur lång tid monteringen tog att igenomföra. 
En bock innebär att de lyckades igenomföra momentet på tre försök. Ett 
kryss betyder att jag informerade dem om lösningen efter tre försök. 
 
Resultat 3d-anvisning 
 

 
 
 
Resultat pappersanvisning 
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Sammanfattning av efterföljande intervju 
 
Försökspersoner från 3d-anvisningen 
Fyra av fem försökspersoner var positivt inställda till 3d-anvisningen. De tyckte 
att det var ett mycket bra sätt att visa hur någonting monterades. Tre personer 
ansåg att det inte var realistiskt att ha med sig en dator i en industrilokal, men att 
med rätt teknisk lösning så var det ett alternativ. 
 
 
Försökspersoner från pappersanvisningen 
Alla personer som testade pappersanvisningen var mycket positiva till 3d-
anvisningen. De var mer entusiastiska inför 3d-anvisningen jämfört med de 
personer som faktiskt hade genomfört utprovningen på 3d-anvisningen. 
Den reaktionen kan bero på att de inte såg 3d-anvisningens nackdelar, men även 
på att de såg pappersanvisningen nackdelar. 
 
 
Kritik av utprovning 
 
Antalet testpersoner har av praktiska skäl varit för lågt för att man ska kunna dra 
några definitiva slutsatser. Det enda jag kan peka på är tendenser. I efterhand så 
inser jag även att tiden har varit för knapp för att göra ett fullgott gränssnitt. Ett 
dåligt gränssnitt har legat i vägen för undersökningen samtidigt som 
gränssnittsarbetet har stulit tid från utprovningarna.  
Dessutom så har jag haft ett begränsat antal ingenjörer att tillgå på Leine & Linde. 
Det har inneburit att de personer som utförde testet med pappersmanualen var 
ingenjörer från en annan avdelning, vilket kan ha påverkat resultatet i 
utprovningen. 
 
 

Diskussion och slutsats 
 
Olika media 
Det är vårt att veta om de resultat som har framkommit beror på att 3d-
anvisningen visas steg för steg och pappersanvisningen (bortsett från 
tilläggsbladet) är en sprängbild. De fel i monteringen som uppstod med 
pappersmanualen när givarlocket skulle monteras, beror i min mening på att 
ordningsföljden inte var representerad. De misstag som gjordes med 
momentstaget i utprovningen av pappersmanualen beror antagligen på att 
pulsgivaren i det momentet visas från baksidan. Testpersonerna var inte medvetna 
om att illustratören hade vänt på pulsgivaren. Gissningsvis så är det problemet 
större när det gäller just pulsgivare, eftersom de är runda till formen och därmed 
har en liknade figur från olika vinklar.  
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Det problemet existerar inte i 3d-anvisningen eftersom det sker en panorering av 
kameran runt givaren när momentstaget ska monteras. Dessutom så finns motorn 
som referens i 3d-anvisningen, vilket den inte gör i pappersanvisningen. Det är i 
min mening en av fördelarna med 3d-anvisningen. Den kronologiska 
ordningsföljden och de tydliga vinkelförändringarna gör att man helt undviker de 
fallgropar som en pappersmanual kan drabbas av. 
Majoriteten av försökspersonerna valde att inte rotera på modellen när de använde 
anvisningen. Jag försökte inbjuda till interaktivitet med hjälp av instruktioner som 
tydligare visade navigeringens funktion. Det gjorde dock ingen skillnad. 
Gissningsvis så beror det på att givaren alltid visades ur en optimal vinkel. 
Därmed fanns det inget behov av att rotera på modellen. Det kan även bero på att 
funktionen inte var tillräckligt intuitiv så att testpersonen missade att funktionen 
fanns. 
 
 
Jämförelse med tidigare forskningsresultat 
De rekommendationer som Ware (2004) ger gällande texturbelysning, visade sig 
fungera mycket väl. Ingen av försökspersonerna verkade ha problem med att 
förstå formen på objekt i applikationen. Eftersom pulsgivaren inte innehåller 
några linjära texturer så var det inte nödvändigt att texturera modellen särskilt 
detaljerat. Alla övriga rekommendationer jag funnit i litteraturen visade sig också 
stämma in.  
 
 
 
 
Slutsats 
 
De frågor jag ville ha svar på i mitt arbete var: 

• Är en 3d-anvisning en effektivare informationsförmedlare för montering 
av en pulsgivare jämfört med Leine & Lindes befintliga pappersanvisning? 

• Är det mer lockande och roligt att använda en 3d-anvisning jämfört med 
en pappersmanual? 

• Hur kan en 3d-anvisning underlätta förståelsen av Leine & Lindes 
monteringsanvisning? 

 
Med undersökningarna som grund så tenderar 3d-anvisningen vara en effektivare 
informationsförmedlare än pappersanvisningen. 3d-anvisningen tycks även vara 
mer engagerande och roligare att använda. 
Den teoretiska grund jag har grundat arbetet på har visat sig vara väl fungerande 
och användbart i 3d-anvisningen. Framförallt delarna som berör formförståelse.  
Informationsdesignens principer har varit en god grund att stå på, men jag har inte 
funnit någon specifik forskning om 3d-visualisering inom som berör begreppet 
informationsdesign.  
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När en 3d-anvisning innehåller animerade sekvenser, bör man om möjligt undvika 
eller minimera mängden text. Om texten presenteras samtidigt som animationen 
går, så vet användaren inte vad han ska fokusera på. Om man presenterar texten 
först och tvingar användaren till att starta animationen själv, stör man rytmen i 3d-
anvisningen. Resultatet blir att användaren inte vet vad han ska göra. 
Man bör även utforma applikationen på ett sätt som inbjuder till interaktivitet. 
Även fast jag inte hann finna något svar på hur det skulle kunna gå till, så vill jag 
påpeka att det kan vara en svårighet. 
 
Vidare arbete 
Som jag nämnde i stycket innan så kräver gränssnittet ytterligare arbete. Jag anser 
att jag har funnit svar på de två första frågorna, men inget bra svar på den sista. 
Att komma fram till en lämplig lösning var tyvärr inget jag hann med och är 
definitivt något som bör undersökas i framtiden. 
 
 
Erik Roos, våren 2007 
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Bilaga 1 
 
Skiss för programflöde 
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Skiss på applikation 
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Bilaga 2 
Pappersanvisningar
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Bilaga 3 
Befintlig pappersmanual 
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