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Sammanfattning 

Projektarbetet har utförts i samarbete med Brokk AB i syfte att studera hur 

illustration kan anpassas för presentation på små och stora digitala ytor. Gränssnitt 

och navigation har studerats för att finna insikt i hur utformning av grafiska 

element skapar ett ramverk för presentation av illustration samt hur samspelet 

däremellan påverkar användbarheten. Resultat visar att anpassning för digitala 

medier till stor del beror på informationens komplexitet, men även på digitala 

mediers fysiska förutsättningar. Slutsatsen är att samspelet mellan illustration och 

gränssnitt måste fungera enhetligt för att kommunicera information effektivt. 

 

 

Abstract 

This project is a collaboration with Brokk AB to study how illustration can be 

adapted for presentation on small and large digital surfaces. User interface and 

navigation have been studied to find how graphic elements create a framework for 

presenting illustration and to find how interplay affects usability. The result shows 

that adaptation to digital mediums mostly depends on the complexity of the 

information, but also on physical presuppositions. The conclusion is that interplay 

between illustration and interface must work unanimously to communicate 

information effectively.  
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Inledning 

Anpassning för digitala medier växer för varje år i takt med att fler och fler 

använder dem. Majoriteten äger en eller flera mobila, digitala enheter, eller arbetar 

med hjälp av dem samtidigt som utvecklare ständigt arbetar för att möta 

användarnas behov på ett bättre sätt. Nya möjligheter för lösningar utforskas och 

implementeras i mobiltelefoner, surfplattor och laptops för att effektivisera och 

underlätta vardagen på många olika marknader. Informationsdesign är en viktig del 

i utvecklingen för hur information kommuniceras oavsett för vem det gäller, vad 

det innebär, när det används, var det ska användas eller varför lösningen behövs. 

 Detta projektarbete har genomförts i samarbete med Brokk AB för att undersöka 

möjligheter för digitala medier med fokus på hur illustration i reservdelskataloger 

kan anpassas för användning på mobiltelefon och laptop. Arbetet berör även hur 

illustration och grafisk formgivning samspelar ifråga om navigation med 

användaren i centrum. 

 Brokk AB har i över 40 år specialiserat sig på fjärrstyrda maskiner för att möta 

behov hos kunder över hela världen. Brokk AB arbetar ständigt med att skapa 

innovativa maskiner för att säkert, effektivt, kraftfullt och lönsamt utföra olika 

typer av underhålls- och rivningsarbete i påfrestande miljöer. Idag har Brokk AB 

mer än 7000 Brokk-maskiner i bruk inom marknader såsom bl.a. byggnads- och 

rivningsarbete, renovering eller underhåll av ugnar i processindustrin och sanering 

av kärnkraftsanläggningar. 

Bakgrund 

Reservdelskataloger publiceras i dagsläget vanligtvis i fysisk form men finns ofta 

även tillgängliga som PDF-dokument. Dessa kataloger behövs vid servicetillfället 

för att hjälpa identifiera vilken komponent som behöver beställas och informerar 

om vilket artikelnummer komponenten har, för att sedan kunna genomföra 

beställningen i kontakt med företaget. Denna procedur skulle kunna förenklas för 

både kund och personal genom att utnyttja mer modern teknik där en interaktiv 

reservdelsbild finns tillgänglig i anslutning till artikelnummer och möjlighet att 

utföra beställningen, allt genom samma mjukvara. 

Idag har de flesta anställda oavsett yrke tilldelats en mobiltelefon i modernare 

tappning, dvs. en s.k. smartphone med pekskärm som ständigt är uppkopplad till 
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både mobilnät och internet vilket möjliggör för obehindrad kontakt. En 

mobiltelefon är lätt att bära med sig eftersom den ryms i fickan, det finns dessutom 

mer tåliga telefoner skapade för att hålla i tuffare arbetsmiljöer. Vissa 

mobiltelefoner har t.ex. anpassats för att kunna användas med handskar, men också 

för användning i regniga förhållanden (Cat Phones, 2016). Servicetekniker har i 

dagsläget ofta även med sig en laptop, oavsett om service sker i fält eller i verkstad. 

Även laptops finns anpassade till att klara av tuffare miljöer (Panasonic, 2016). Det 

är alltså fullt möjligt att ersätta tryckta informationsmaterial med digitala lösningar, 

oavsett var de ska användas.  

Problemformulering 

Informationsdesignproblemet ligger i att skapa ett mer användarvänligt 

informationsmaterial för tekniker vid service av maskiner och utnyttja medier som 

redan används. Tryckta reservdelsböcker tar plats eftersom de rymmer mycket 

information, vilket medför ett större arbete för användaren att hitta information 

trots att innehållet kategoriseras. Användaren har ett behov av att hitta relevant 

information så snabbt som möjligt. 

Projektet bidrar med insikt i hur informationsmaterial behöver anpassas för att 

kommunicera enhetligt över olika digitala medier, i detta fall konkretiserat genom 

skillnaden – hinder och möjligheter – mellan mobiltelefon och laptop. Arbetet 

bidrar även med insikt i hur samma illustration behöver anpassas för att uppnå sitt 

syfte på både små och stora ytor och hålla ett enhetligt uttryck. Det handlar inte 

bara om formgivning för en bestämd yta utan hur formgivningen kan komma att 

förändras beroende på enhetens yta. 

Syfte & Mål 

Projektet syftar till att utforska hur illustration för ett informationsmaterial behöver 

anpassas för användaren, för användning på digitala enheter med fokus på att skapa 

enhetlighet mellan mobiltelefon och laptop. Informationsmaterialet bör uppfattas 

detsamma oavsett om användaren använder mobiltelefon eller laptop. 

Projektets mål är att presentera ett gestaltningsförslag; en väl utformad visuell 

representation av vad projektet kan resultera i om det vidarebearbetas. Resultatet 

innebär alltså ingen programmering men vissa tekniska aspekter har diskuterats. 
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Frågeställningar 

Huvudfråga: 

Vad krävs för att anpassa illustration till att fungera lika väl på både små och stora 

ytor (mobiltelefon och laptop)? 

Underfrågor: 

Vad bör vara i fokus vid utformning av gränssnitt, utifrån premissen att främst 

presentera information genom illustration? 

Vad krävs för att implementera interaktivitet i illustration? 

Avgränsningar 

De digitala enheter som berörs och jämförs ifråga om enhetlig anpassning är 

mobiltelefon och laptop. Surfplatta är ytterligare en vanlig enhet som används idag 

men som förekommer mer sällan än både mobiltelefon och laptop. En surfplatta är 

dessutom något av ett mellanting som kan ses som en förminskad laptop eller en 

förstorad mobiltelefon och utgör därför ingen större skillnad i anpassning än de 

övriga enheterna; skillnaden är störst mellan mobiltelefon och laptop. 

Designlösningen skulle mest troligt, om den skulle realiseras utmynna i en 

mjukvara i form av ett datorprogram och en mobilapplikation vilket innebär att 

även gränssnittet måste anpassas enhetligt. Gränssnittets anpassning berörs ifråga 

om hur det utformas för att fungera som ett ramverk och hur det främjar 

presentation av illustration. Gränssnittet berörs även ifråga om hur den kognitiva 

belastningen kan minimeras vid navigation, för att gå djupare i 

informationsmaterialet men också för att utforska möjligheter kring hur de digitala 

medierna kan utnyttjas. 

Illustrationsarbetet berörde främst hur olika visualiseringstekniker främjar 

kommunikation av information kring form och funktion. Designprinciper har 

tillämpats med hänsyn till gestaltlagar för att skapa visuella ledtrådar och 

designelement som stödjer informativ illustration. 

Brokk ABs grafiska manual har följts för att tydligt kommunicera vem som står 

bakom materialet. 
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Omfattning 

Projektet har konkretiserats genom en re-design av befintligt informationsmaterial 

för service av maskiner tillverkade av Brokk AB. Designlösningen är tänkt att 

främst vara till hjälp i fält men även i kontorsmiljö. Fokus för anpassning av 

materialet ligger på mobil användning, dvs. mobiltelefon eller laptop eftersom 

materialet främst används av servicetekniker vid servicetillfälle inte på ett kontor. 

Användaren ska kunna se produkten i sin helhet som en illustration, och även 

kunna få djupare information om komponenter som ingår i produkten genom 

interaktion. I anslutning till illustration finns mer detaljerad information såsom bl.a. 

artikelnummer och möjligheten att enkelt beställa en ny komponent genom 

gränssnittet. Informationsmaterialet handlar i korthet om interaktiva 

reservdelsbilder, anpassat för både mobiltelefon och laptop. 

Målgrupp 

Projektets målgrupp består av servicetekniker, kunder och administrativ personal. 

Designarbetet riktades främst mot anpassning för användning av lösning i fält, för 

att snabbt kunna lösa ett problem som hindrar arbete med maskin. Designlösningen 

berör även mer administrativa frågor, bl.a. hur befintliga system som Brokk AB 

använder idag kan implementeras.  

Metod  

Inhämtning av data innefattade analys av befintligt informationsmaterial – en 

befintlig reservdelsbok tillhandahållen av Brokk AB. Analysen berör både stil-, 

formal- och ikonografisk analys för att bryta ner informationen och identifiera hur 

information kommuniceras och vilka utmaningar som finns vid anpassning för 

mobiltelefon och laptop. Visualiseringsmetoder samt olika för- och nackdelar 

ställdes mot varandra för att formulera väl motiverade designval vad gäller 

anpassning av illustration och hur illustration presenteras på bästa sätt för 

ändamålet. 

Utöver analys av befintligt informationsmaterial studerades och diskuterades s.k. 

design patterns utifrån litteraturgenomgång. För att komma fram till lämpligaste 

lösning gällande användargränssnittet studerades även exempel på god praxis inom 

UI (User Interface) och UX (User Experience) design genom litteraturgenomgång. 

Litteraturgenomgång berörde även principer inom UI/UX design samt 

designprinciper för design i mer generell mening genom bl.a. Cao m.fl. (2015) och 

Norman (2013). 
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Kognitiva aspekter analyserades och diskuterades med utgångspunkt i bl.a. 

Wares (2008) slutsatser, vilka sedan ställdes mot praktiska möjligheter för att 

effektivt kommunicera med målgruppen. Genom test av utkast av designlösningen 

diskuterades och jämfördes möjligheter mot befintligt material med fokus på både 

illustration och navigation men även realisering. 

Tekniska aspekter och förutsättningar diskuterades för att identifiera möjligheter 

och begränsningar med hur designlösningen kan realiseras. På så sätt resulterade 

arbetet i en väl utformad, motiverad och relevant designlösning. 

Designarbetet utfördes i samarbete med Brokk AB, vilka informerades om syftet 

med mitt arbete och vad arbetet skulle leda till. Brokk AB gav mig generöst 

tillgång till deras grafiska manual, användning av deras logotyp och deras 

produkter i syfte att skapa ett välutvecklat och bearbetat gestaltningsförslag. 

Tillhandahållet material återställdes i enlighet med sekretessavtal till Brokk AB vid 

projektets avslut. 

Test utfördes anonymt med personal från Brokk AB som har insikt i den del av 

verksamheten som berördes av projektet. Medverkande personer informerades om 

designarbetets karaktär samt deras rätt att avbryta medverkan. De informerades om 

varför test utfördes, hur information var relevant för designarbetet samt att deras 

medverkan hålls anonym och under tystnadsplikt. 

Teori 

Cairo (2013, s. 25) beskriver att visualisering av information bör sträva efter 

objektivitet, precision och funktionalitet men även presenteras estetiskt tilltalande. 

Cairo (2013, s. xx, 25) menar även att funktion begränsar form och att visualisering 

är ett verktyg för att skapa förståelse hos användaren. Med användaren i fokus kan 

kunskap formas för att kunna skapa lösningar som ser till användarens behov 

(Cairo, 2013, s. 37). Norman (2013, s. 8) förklarar att human-centered design 

(HCD, sv. användarcentrerad design) är ett tillvägagångssätt som sätter 

användarens behov, förmågor och beteende först för att sedan skapa en 

designlösning som tillgodoser dessa. Det handlar om att försäkra sig om att 

användarens behov möts, för att skapa en design som är användbar; att designen 

löser avsedda uppgifter (Norman, 2013, s. 219).  

För att skapa välutvecklad, användarcentrerad design krävs en bredare förståelse 

kring kognition samt användarens upplevelse. Ware (2008, s. 8-12) beskriver att 

uppfattning sker genom två olika typer av processer: bottom-up där användaren 
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möter och uppfattar visuell information utifrån omvärlden, och top-down som 

innebär att användaren driver uppfattningsförmågan utifrån förbestämda kriterier. 

Vid interaktion med gränssnitt uppfattas information till största del i form av top-

down-processen, enligt Cao, Ellis, Gremillion och Zieba (2016, s. 12). Ware (2008, 

s. 14) förklarar att aktiv uppfattning genom top-down medför att användaren endast 

tar till sig information när det behövs eller önskas. Cao m.fl. (2016, s. 13) 

understryker att gränssnittets utformning bör vara konsekvent för att möta 

användarens förväntningar men också för att förhindra förvirring. 

För att minska kognitiv belastning hos användaren bör gränssnitt utformas med 

fokus på att minimera vägen till målet (Cao m.fl., 2016, s. 21). Förenklad design 

skapar funktion genom form och framhäver dessutom estetiken i vad som finns 

kvar, vilket främjar användbarheten (Cao, Ellis, Stryjewski & Zieba, 2015b, s. 6, 

30). God design skapas genom en balans av estetik (eng. beauty) och användbarhet; 

attraktivitet gynnar användbarhet (Norman, 2002). Norman (2002) påpekar 

däremot att det kräver att alla påverkande faktorer för utveckling och produktion av 

produkten måste samspela. 

När ett gränssnitt fungerar konsekvent blir det förutsägbart, vilket betyder att 

användaren kan förstå hur olika mål nås (Cao, Ellis, Stryjewski & Zieba, 2015a, s. 

9). När ett gränssnitt fungerar inkonsekvent förhindras inlärning och skapar 

frustration, vilket i sin tur leder till en dålig upplevelse (ibid.). Cao m.fl. (2015a, s. 

13) beskriver att design patterns används som befintliga lösningar på vanliga 

problem kring användbarhet. Design patterns kan användas för att utnyttja befintlig 

kunskap hos användaren, vilket sparar tid för inlärning av hur gränssnittet fungerar, 

men kan också användas som ett verktyg för att lösa problem på designerns sida 

vid utvecklingen (Cao m.fl., 2016, s. 27). Ware (2008, s. 42) varnar för att bryta ett 

inlärt mönster eftersom det resulterar i att användaren måste anstränga sig för att 

hitta information. Det betyder inte att användaren är lat, utan att kognitiva 

processer redan tyngs av input från resten av omvärlden (Cao m.fl., 2015b, s. 34-

35). Därför måste gränssnitt (och visuella element i allmänhet) utformas för att 

minska den kognitiva belastningen, vilket resulterar i en användbar och trivsam 

upplevelse (ibid.). 

Informationsdesign styrs av ändamålet; vad som ska förmedlas styrs av 

användarens behov (Baer, 2008, s. 36). Visualisering som informationsbärare 

behöver utformas för att användaren ska förstå och kunna använda informationen, 

vilket innebär väl vald tillämpning av visualiseringstekniker och visuella element 

(Frohm, 2004, s. 99, 101). Produktvisualisering i syfte att fungera som 

reservdelsbilder betyder att bilden ska informera om varje individuell komponent 
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men också hur alla komponenter hör ihop (Frohm, 2004, s. 104). En välanvänd 

visualiseringsteknik är konturlinjeteknik, vilket används för att skapa mening med 

linjer (Taylor, 2003, s. 3). Baer (2008, s. 89-121) menar att informationsdesignern 

bör använda olika verktyg, såsom färg och struktur i samarbete med kunskap om 

bl.a. gestaltlagar, för att skapa effektiva designlösningar. 

En av de mest kommunikativa och slagkraftiga visuella element som 

förekommer är färg, som hjälper användaren att uppfatta information tydligt, 

läsbart och bidrar på så sätt med funktionalitet i designen (Kujala, Silvennoinen & 

Vogel, 2014, s. 49, 54). Kujala m.fl. (2014, s. 54) visar genom sin studie att färg 

ses som ett visuellt hjälpmedel för att organisera innehåll och presentera 

information tydligt och läsbart. Ware (2008, s. 29) förklarar att det är kontrasten 

mellan objektet och dess omgivning som skapar tydlighet. Eriksson (2009, s. 61-

64) beskriver hur designers måste ta hänsyn till gestaltlagar för att effektivt 

indikera olika elements tillhörighet. Även Ware (2008, s. 58) understryker vikten 

av att skapa förhållanden mellan meningsfulla element, både för att sammanlänka 

och för att separera. Designprinciper beskriver hur visualiseringstekniker kan 

tillämpas för att antingen framhäva viktig information eller nedtona irrelevanta 

detaljer (Agrawala, Li & Berthouzoz, 2011, s. 62). 

Baer (2008, s. 23) beskriver att god informationsdesign som skapas utifrån ett 

användarcentrerat perspektiv kretsar kring att möta behoven hos användaren. Det är 

därför viktigt att eftersträva förståelse för hur designen kommer att användas 

(ibid.). Agrawala m.fl. (2011, s. 67) förklarar vikten av att skapa kriterier för 

utvärdering av designen under designprocessen för att iterativt testa lösningens 

effektivitet. Genom utförliga studier och tester kan problem identifieras och 

designen utvärderas för att ta reda på vad som fungerar, men också vad som inte 

fungerar (Norman, 2013, s. 230). Agrawala m.fl. (2011, s. 68) menar att feedback 

från tester mot målgruppen i syfte att identifiera problem och försäkra god 

tillämpning av designprinciper är avgörande för att skapa effektiv design. God 

design optimerar det visuella tänkandet enligt Ware (2008, s. 174), som menar att 

visuella ledtrådar måste tillämpas för att effektivt kommunicera mot målgruppen. 

Design som utvecklas baserat på tester kan resultera i en produkt som verkligen 

tillgodoser användarens behov (Norman, 2013, s. 9). ”After all, good designers 

may be sure their designs will work, but great designers make sure” (Cao, 2015, s. 

10).  



8 
 

Empiri 

Analys av befintlig reservdelsbok 

I samarbete med Brokk AB fick jag tillgång till ett befintligt informationsmaterial i 

syfte att skapa en förbättrad designlösning. Brokk ABs produkter, t.ex. Brokk 260, 

har genomgått ett flertal förbättringsprocesser vilket resulterat i att det finns ett 

antal reservdelsböcker för samma typ av maskin men som endast gäller för 

respektive revision av maskin. Dessa revisioner kategoriseras med hjälp av 

serienummer. Analysen berör reservdelsboken för en av deras maskiner, Brokk 

260, reviderad version B3. 

Hur presenterar informationsmaterialet innehåll? 

Reservdelsboken är i sin helhet enkelt upplagd, med kortfattad men tydlig 

inledande information om bl.a. viktigt att tänka på inför beställning och 

monteringsanvisningar med beskrivning av varje symbol som används för att 

beskriva viktiga moment (se figur 1). Fortsättningsvis presenteras information 

genom register över komponenter och illustration på var sin sida per uppslag. Varje 

maskindel, t.ex. drivenhet (se figur 2), presenteras på ett uppslag där register är 

placerat på vänster sida och illustration placerad på höger sida av uppslaget. 

Ovanför registret presenteras information om maskindelen; benämning och 

beställningsnummer. Registret redogör för vilka komponenter som ingår i aktuell 

maskindel genom att lista figurnummer, beställningsnummer, benämning och 

dimensioner. Figurnummer i register återfinns placerade tätt intill respektive 

komponent i illustration som bildmässigt redogör för informationen i registret. 

Ingen färg förekommer i informationsmaterialet. Vid figurnummer i illustration 

placeras även eventuella monteringssymboler. 

Illustrationer är utförda i svart-vit konturlinjeteknik med en konstant 

linjetjocklek (se figur 3). Betraktningsvinkeln varierar från bild till bild; perspektiv 

i illustrationer har inte utformats utefter ett standardiserat, förbestämt raster. 

Komposition varierar logiskt utefter vad varje illustration visar, eftersom alla 

illustrationer varierar i innehåll. Kompositionen visar alltid alla berörda 

komponenter för att läsaren tydligt ska kunna se vilka komponenter som ingår och 

var de sitter i förhållande till varandra. Materialet presenterar form och funktion 

både genom text och bild; benämning indikerar helhetens funktion samt varje 

komponents roll medan form beskrivs både genom illustration samt eventuellt 
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genom mer exakta dimensioner i registret. Information av samma karaktär 

presenteras enhetligt genom materialet. 

 

Figur 1. Inledning i reservdelsbok och monteringsbeskrivning. (se bilagor för 

större bilder, gäller alla figurer) 

 

 

Figur 2. Uppslag för drivenhet i reservdelsbok.  
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Figur 3. Förstoring av illustration i figur 2. 

Hur presenteras information om komponenter? 

Maskinkroppen byggs upp av ett stort antal komponenter som i sig byggs upp av 

ett antal komponenter. En drivenhet är en del av maskinkroppen men byggs upp av 

komponenter såsom bl.a. skruvar, brickor, ett drivhjul och en planetväxel (se figur 

2). Denna typ av s.k. delhet bygger upp, tillsammans med en mängd ytterligare 

delheter, en Brokk 260. Den befintliga reservdelsboken presenterar alla delheter 

likvärdigt och refererar endast till varandra genom registret genom benämning och 

beställningsnummer (se figur 2). De olika delarna presenteras kategoriserade i olika 

kapitel beroende på om delen tillhör underdel, överdel, armsystem, osv. 

Hur presenteras illustration i förhållande till grafisk form? 

Illustration har tilldelats en hel sida per uppslag. Grafisk formgivning är 

minimaliserat till att inkludera Brokk ABs logotyp, benämning för vilken del av 

maskinen som berörd maskindel hör till samt berörd maskindels benämning och 

beställningsnummer, placerat i överkant på varje sida. Serienummer för aktuell 
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maskindel samt sidnummer är placerat i nederkant på varje sida. En horisontell 

linje skiljer logotyp och benämning för del av maskin från resterande information. 

Vid mer komplexa maskindelar, t.ex. maskinkropp med komponenter, fylls ytan av 

illustration med nästintill obefintliga marginaler (se figur 4). 

Informationsmaterialet har förenklats till att endast innehålla det absolut 

nödvändigaste. 

 

Figur 4. Uppslag för maskinkropp med komponenter i reservdelsbok. 

Finns det några specifika designutmaningar? 

Den största utmaningen ligger i anpassning av illustrationer eftersom de varierar i 

komplexitet. Illustration för maskinkropp med komponenter (se figur 4) innehåller 

ett stort antal komponenter – 45 stycken unika – av vilka vissa sedan bryts ned i 

mindre komplexa reservdelsbilder såsom t.ex. drivenhet (se figur 2) som endast 

består av 6 unika komponenter. 

Delade figurnummer i register (t.ex. 1.1, 1.2, osv) visar att en eller flera 

underartiklar ingår vid beställning av huvudartikeln (t.ex. figurnummer 1). Denna 

information är viktig att veta vid beställning och är inte något som kan tas för givet. 

Information av denna karaktär – ”bra att veta” – bör inkluderas i ett speciellt avsnitt 

som användaren hänvisas till att läsa innan användning av informationsmaterialet. 

Denna utmaning berör indirekt vilka system som behöver implementeras i 

designlösningen, och hur det åstadkoms för att skapa en sömlös upplevelse för 

användaren. Här blir just UX-aspekten (user experience) mest berörd. Om 
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applikationen, vid interaktion för t.ex. utför beställning, omdirigerar användaren till 

en applikation utanför systemet, t.ex. webbläsaren, kommer användarens 

upplevelse påverkas markant. Användaren kan bli förvirrad och tappa bort sig, 

uppleva en osäkerhet och oförståelse kring hur han eller hon ska gå vidare. Med 

detta i åtanke är en av de stora utmaningarna att implementera befintliga system, 

ihop med all nödvändig information i mjukvaran för att skapa ett slutet system där 

användaren upplever kontroll och förståelse.  

Monteringsanvisning i inledningen av befintligt material informerar om olika 

symboler för hur montering av olika komponenter bör utföras, t.ex. fettsmörjning 

av detaljer vid montering eller åtdragningsmoment. Anvisning och 

symbolbeskrivning bör, likt information om beställning, inkluderas i ett speciellt 

avsnitt, avskilt från primär information. Monteringssymboler och figurnummer 

fungerar på samma sätt i illustrationerna; de representerar djupare information. 

Dessa beteckningar behövs i nuläget för att både utföra montering och beställa 

komponenter. God informationsdesign skulle kunna leda till att dessa inte behövs i 

direkt anslutning till illustration men finns tillgängliga genom god anpassning i 

enlighet med användarens behov. 

Registret leder till ytterligare en utmaning: Hur presenteras djupare information 

om komponenter, t.ex. antal och speciella dimensioner, när illustration ständigt är i 

fokus? För att lösa problem kring att presentera en stor mängd information på 

mobiltelefoner skapas ofta en djupare nivå av navigation för att hålla en tydligare 

struktur. En laptop har bättre möjlighet att visa en större mängd information 

samtidigt. Utmaningen ligger i att skapa en naturlig upplevelse, att i rätt steg under 

navigation möjliggöra för användaren att komma åt rätt information.  

Tester 

Adobe Preview CC 

Det största problemet för anpassning ligger på utveckling av version för 

mobiltelefon eftersom mobiltelefoner har minst yta att presentera information på. 

Skisser för version för mobiltelefon (se figur 5 och 6) testades därför iterativt 

genom Adobe Preview CC som ger utvecklaren möjlighet att snabbt få en 

överblick över designen för en initial bedömning huruvida designen möter krav, 

behov och mål med lösningen. Adobe Preview CC fungerar på så sätt som ett 

mycket användbart verktyg innan mer omfattande tester genomförs (se figur 7). 
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Figur 5 och 6. Tidig skiss och beskrivning över designens utformning för 

mobiltelefon. 

 

 Visualisering och anpassning av illustration för enheternas olika ytor och 

möjlighet till interaktion utforskades genom skissarbetet. Utgångspunkten låg i att 

mobiltelefon presenterar information i porträttform medan laptop presenterar 

information i landskapsform. 

Test av skisser genom Adobe Preview CC innebar att se hur designens visuella 

uttryckt presenterades på en mobiltelefon. Visuella element och interaktiva 

elements placering, kontraster och hur navigation påverkas testades. Resultatet gav 

en överblick av hur utformning av gränssnitt påverkar anpassning av illustration. 

Det visades sig att illustration måste delas upp i ett stort antal mindre bilder för att 

kunna visa små komponenter för att tillgodose användarens behov. Skissarbetet 

resulterade i ett utkast som efter test i Adobe Preview CC också genomgick ett mer 

omfattande koncepttest mot målgruppen. 
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Figur 7. Adobe Preview CC används ihop med Adobe Photoshop CC för ett tidigt 

test av design. 

 

Koncepttest 

Test av konceptet i form av ett tidigt utkast (se figur 8-12) genomfördes 

tillsammans med fem stycken anställda hos Brokk AB, varav fyra servicetekniker 

och en från avdelningen dokumentation. Följande frågor/hållpunkter guidade 

samtalet där medverkande uppmanades till att prata fritt om designlösningens 

utveckling: 

 För- och nackdelar jämfört med befintligt material? 

 För- och nackdelar. Jämför utkast för mobiltelefon och laptop. 
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 Visualisering – detaljrikedom, färg och form? Standardisering, t.ex. att 

komponenter tilldelas en viss färg? 

 Navigation och interaktion – tankar? 

 Hur skulle materialet kunna utvecklas vidare? 

Testet gav mycket god respons och omfattade många olika aspekter att hålla i 

åtanke i det fortsatta designarbetet. Resultatet har kategoriserats i fem områden 

såsom följer. 

 

Figur 8-12. Utkast för test av koncept, mobiltelefon och laptop.  
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Scenario 

I dagsläget använder servicetekniker reservdelsbok till största del i syfte att 

dubbelkolla var en komponent sitter/satt för att säkerställa att rätt komponent 

beställs och byts ut. På eftermarknadssidan används reservdelsboken ibland som 

guide vid montering av nya komponenter. Vid konstruktion och montering av nya 

produkter används däremot specifika monteringsanvisningar. 

 Ett typiskt scenario innebär att servicetekniker utför jobbet på plats och gör 

beställning vid ett senare tillfälle. Servicetekniker tar reda på vilken/vilka 

komponenter som behöver bytas ut för att därefter leta reda på respektive 

komponent i en reservdelsbok. De antecknar artikelnummer och skickar sedan iväg 

en beställning. Beställning sker oftast i en renare miljö framför en laptop. En lista 

på komponenter skickas via mail till Brokk AB, angivna som artikelnummer, och 

beställning går sedan vidare till betalning och slutligen levereras ordern. 

Informationsmaterialet används alltså till största del för att ta reda på vad som ska 

beställas och för att se hur det borde se ut. Det händer ofta att fel komponenter 

beställs eftersom det sällan är kunden själv som servar maskinen, vilket medför att 

fel artikelnummer anges vid beställning. 

Beställning 

För att underlätta beställningsprocessen, eliminera felbeställningar och involvera 

kunden diskuterades möjligheten att implementera en typ av varukorg likt hur e-

handel vanligtvis fungerar. Ett sådant, slutet system skulle ge möjligheten att se 

produkten – komponenten – i anslutning till rätt artikelnummer och kunna välja rätt 

produkt direkt. Lösningen skulle även visa vad komponenterna kostade. Kunderna 

skulle involveras mer genom att de direkt får se vad de behöver och både kund och 

Brokk AB kan vara säkra på att rätt artikelnummer anges, vilket i sin tur leder till 

att felbeställningar kan elimineras (eller åtminstone reduceras). Med 

felbeställningar elimineras även returer, merkostnader för leveranser och kontakt 

med support för att få rätt reservdelar, vilket i dagsläget medför onödigt, manuellt 

dubbelarbete. 

Anpassning och visualisering 

Drömbilden för anpassning av informationsmaterialet för digitala medier visade sig 

vara att visa både visualisering och register över komponenter samtidigt, likt mitt 

utkast för laptop, men med e-handelsaspekten implementerad. Testet uppdagade 

även önskan om att kunna interagera med visualisering för ett mer intuitivt 

material. Interaktionsaspekten (med visualisering) sågs däremot inte som 

nödvändig för beställningsprocessen. 
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 I befintligt informationsmaterial har illustrationer växlande komplexitet, vilket 

medför en utmaning vid anpassning av illustration. Anpassningen måste förmedla 

samma information som idag men mer anpassat utefter användarens behov. 

Registrets anpassning i kombination med illustration diskuterades, mest mot 

anpassning för mobiltelefon eftersom laptop inte medför samma problem med att 

visa en större mängd information samtidigt. Reflektioner kring version för 

mobiltelefon diskuterade hur visualisering kunde kompletteras med en möjlighet 

att visa register såsom meny för produkter visas i utkast (se figur 9). Användaren 

skulle kunna identifiera en komponent visuellt för att sedan få fram mer specifik 

information genom registret. Detta medför dock att visualisering måste ge 

användaren tillräckligt med information för att kunna förstå vad som är vad. 

 Optimering av visualisering berörde även om färg kan främja formkänslan eller 

om standardisering kan hjälpa användaren identifiera en viss typ av komponent, 

t.ex. om slangar tilldelas en specifik färg. För att underlätta identifiering och 

behandla problemet med växlande komplexitet hos befintliga illustrationer skulle 

maskindelar kunna delas upp på ett flertal sidor, särskilt gällande version för 

mobiltelefon, som användaren kan komma åt genom att svepa (bläddra) mellan 

sidorna likt ett bildgalleri. Visualisering skulle även kunna finnas som alternativ att 

upplevas i både 2D och 3D, likt Google Maps möjliggör för användaren att se vyer 

(se figur 13 och 14). Alternativ som diskuterades var att kunna växla mellan 

illustration i konturlinjeteknik och en illustration i färg. 
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Figur 13 och 14. Google Maps presenterar information både som karta och som 

satellitbild. 

 

Prestanda och tillgänglighet 

Hur visualisering optimeras och tillåter användaren granska produkten berör i allra 

högsta grad vad en mobiltelefon respektive laptop klarar av ifråga om prestanda. 

Interaktiv 3D-visualisering diskuterades och det kom fram att det kan underlätta för 

användaren att få en bättre helhetsvy av komponenter om interaktion såsom 

rotation implementeras. En sådan lösning kräver däremot avsevärt mer av enheten 

än vad en 2D-illustration gör. För att möjliggöra användning av befintliga 3D-

modeller behövs någon form av implementering som tillåter användaren att se 
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modellen utan att använda programmet modellen skapades med. Att använda en 

sådan typ av lösning för implementering av interaktiv 3D-visualisering krävs mer 

prestanda, vilket berör frågan om hur materialet kan vara tillgängligt då produkter 

konstant revideras. En webbaserad lösning kräver internetuppkoppling, något som 

inte alltid är tillgängligt. Materialet måste därför finnas tillgängligt lokalt på 

enheten med möjlighet att kunna uppdatera regelbundet, när användaren har 

möjlighet. Materialet kommer däremot fortfarande kräva mer av enheten, men kan 

reduceras genom att möjliggöra för användaren att endast hämta ”kataloger” för de 

maskiner som finns på marknaden som servicetekniker ifråga arbetar inom. 

Enheter 

Anpassning av informationsmaterialet medför en rad olika designproblem att lösa 

och frågan är vad som är bättre än det andra. Testet visade att en version för 

mobiltelefon är att föredra om den fungerar eftersom alla bär med sig en 

mobiltelefon. Anpassning för mobiltelefon visade sig även medföra flest 

designproblem och mer komplicerade lösningar att hantera för användaren, bl.a. 

angående navigation. Servicetekniker har i regel även med sig en laptop vilket 

medför att en designlösning anpassad främst för laptop i dagsläget verkar som den 

rimligaste lösningen för att tillgodose målgruppens behov. Surfplattan är närmare 

laptop ifråga om yta och möjligheter för att presentera visualisering (utöver frågor 

gällande prestanda) men är inte lika vanligt förekommande; det förekommer t.ex. 

inte alls i dagsläget hos servicetekniker hos Brokk AB. 

Sammanfattning av tester 

Koncepttestet bekräftade mina initiala tester genom Adobe Preview CC; en 

enhetlig anpassning över flera digitala medier är ett omfattande arbete och 

anpassning för mobiltelefon ger en lösning som skiljer sig markant från materialets 

anpassning för laptop. Materialet kan däremot fortfarande uppfattas som enhetligt 

genom att tillämpa konsekventa designelement, visuella ledtrådar som fungerar på 

samma sätt över de olika enheterna. Den stora utmaningen för att hålla materialet 

enhetligt är att skapa visualisering ihop med navigation som ger användaren 

upplevelsen av att få en helhetsbild över produkten trots att visualisering 

presenteras på olika sätt på de olika enheterna. 

Interaktivitet med visualisering i version för mobiltelefon kan däremot initialt 

konstateras som en omöjlighet för berört material i detta arbete. Små detaljer 

”försvinner” på ytan och hindrar möjlighet att klicka på dem utan risk att klicka på 

något annat i bilden. Detta problem kan möjligtvis lösas genom alternativ 

visualisering för mobiltelefon genom att dela upp visualiseringar i fler steg. 
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Alternativet innebär däremot ett nytt problem – navigation blir mer komplex och 

riskerar att förvirra användaren vilket betyder en icke användarvänlig 

designlösning. Cao m.fl. (2015b, s. 21) menar att vägen till målet bör vara så kort 

som möjligt, enkelhet behövs för att ge användaren goda förutsättningar att förstå 

informationen. Designarbetet bör, utöver alternativa lösningar för enhetlig 

anpassning, se till tidsmässiga och ekonomiska samt tekniska aspekter för hur 

designlösningen kan realiseras.  

Resultat & Gestaltning 

Analys av befintligt informationsmaterial och feedback från tester uppdagade ett 

antal utmaningar och områden att tänka på vid anpassning av materialet för både 

mobiltelefon och laptop. Primärt fokus för arbetet låg på illustrationsarbetet, och 

sekundärt på navigation vilket ledde till att vissa punkter berördes mer än andra. 

Information kring hur materialet ska användas, t.ex. monteringsanvisningar, 

symboler, figurnummer osv. samt beställningsprocessen och kontaktinformation 

berördes endast ifråga om hur navigation och visualisering samspelar som en 

helhet. Gränssnittet har anpassats med dessa utmaningar i åtanke för att skapa ett 

exempel som håller fokus på illustration men som också visar att mer information 

kan implementeras. Designarbetet har bearbetat hur relevant information 

presenteras genom anpassad illustration och hur registret har kunnat anpassas med 

hänsyn till hur designlösningen skulle kunna realiseras. 

Designlösningen har anpassats för endast laptop eftersom resultat från tester 

visade att materialet inte kan anpassas användarvänligt för mobiltelefon. För att 

hålla ett tydligare fokus i designarbetet har informationsmål formulerats. 

Informationsmål 

 Designlösning ska sträva efter att eliminera behovet av att gå fram och 

tillbaka i materialet för att hitta specifik information som söks. 

 Visualisering ska hjälpa användaren att intuitivt hitta relevant information 

om produkten; användaren ska kunna interagera med större delheter (t.ex. 

helheten för underdel, vilket i sig är en delhet av produkten) för att ta sig 

vidare i materialet till mindre delheter av vald maskin. 

 Visualisering ska ge en överblick över produktens komponenter och vilka 

komponenter som sitter i närhet till varandra. 
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 Register över komponenter ska presenteras tydligt i samband med 

visualisering. Tydliga visuella ledtrådar ska möjliggöra för användaren att 

enkelt kunna välja den eller de komponenter som ska beställas. 

Navigation 

Anpassning av illustration krävde att först anpassa gränssnittet för att bestämma en 

fast yta för vilken illustration presenteras på. Anpassningen innebär inte bara hur 

illustration kommunicerar, utan hur materialet som helhet kommunicerar till 

användarens nytta genom en god upplevelse. Cairo (2013, s. 25) menar att 

funktionen begränsar formen. Jag vill även mena att formen begränsar funktionen, 

vilket är anledningen till att en version för mobiltelefon inte utformats – ytans 

(skärmstorleken) fysiska begränsning hindrar viss typ av kommunikation. 

 Det grafiska gränssnittet har delats upp i tre ytor för olika ”typer” av navigation 

(se figur 15). De tre ytorna har jag valt att kalla dynamisk, konsekvent och statisk 

navigation. 

 

Figur 15. Beskrivning av ytor för navigation och interaktion i panel.  
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Dynamisk navigation 

Ytan för dynamisk navigation är störst eftersom illustration presenteras här. 

Information som visas på denna yta förändras ofta, från att visa en Brokk 260 i sin 

helhet till att visa vilka komponenter som ingår i en mindre delhet. 

Konsekvent navigation 

Panelen till höger om ytan för dynamisk navigation presenterar konsekvent 

navigation, vilket används för att ta sig framåt och bakåt i materialet och fungerar 

på samma sätt oavsett vilken produkt användaren söker information om. 

Informationen varierar men håller samma visuella uttryck och interaktiviteten ger 

samma typ av resultat. 

Statisk navigation 

Längre ned i panelen finner användaren statisk navigation, vilket innebär möjlighet 

för användaren att alltid kunna gå till ”startsidan” för materialet, hitta 

kontaktinformation eller gå vidare i beställningsprocessen. 

 

Gränssnittets utformning följer Brokk ABs grafiska manual, vilket innebär att 

typsnitt och färger tillämpats efter styrdokumentet. Undantaget är att bakgrund på 

panel har satts till en mörkare grå istället för svart. Den gula färgen, typisk för 

Brokk AB, används för att visa på interaktivitet medan övrig text är satt i vitt (se 

figur 15). Vita linjer har använts för att separera vissa delar i navigationen, för en 

tydligare struktur. Bakgrunden för den dynamiska navigationsytan är satt till en ljus 

grå färg för ett mer dämpat uttryck, men också för att skapa större kontrast vid 

interaktion med illustration för att komponenter med ljusare färg ska uppfattas 

tydligare. 

 Vid användning av informationsmaterialet möter användaren först möjligheten 

att välja produkt för att sedan specificera vilken revision av produkten som ärendet 

gäller (se figur 17 och 18). I nästa steg kan användaren välja delhet, t.ex. underdel, 

överdel, osv. för att därefter dyka djupare i materialet och nå specifika 

komponenter (se figur 19-23). Principer som visat på framgång för design patterns, 

t.ex. konsekvent gruppering av interaktiva element av samma karaktär, har funnits i 

åtanke vid utformning av gränssnittet. Liknande navigation har i och med 

grupperingar strukturerats för att skapa en god konceptuell modell i syfte att 

underlätta förståelse för vad som är interaktivt, vad interaktion leder till och hur 
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information hör ihop. På så sätt strävar designlösningen efter att eliminera behovet 

av att ”bläddra” i materialet för att hitta relevant information. 

 

Figur 16-23. Gestaltningsförslaget i olika steg. Se bilaga 9 för mer utförlig 

beskrivning av varje figur.  
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Visualisering 

Anpassning av visualisering tillgodoser informationsmålen genom att presentera 

visualisering i form av interaktiv illustration. Illustration visualiseras som en svart-

vit illustration med konturlinjeteknik, men genom interaktion kan även färg och 

form implementeras för att ge användaren en tydligare bild av produkten. I 

”passivt” läge visas produkt med konturlinjeteknik och i ”aktivt” läge visas en del 

av produkt även som en illustration i färg (se figur 20 och 21). Passivt läge innebär 

att användaren varken interagerar med illustration eller register. Aktivt läge innebär 

att användaren interagerar med illustration eller register, antingen genom att föra 

muspekaren över ytan, s.k. hover (sv. hovra eller sväva över), eller genom att 

klicka på ytan för att markera en viss del. Markering visas både i illustration och i 

register för att enkelt kunna få mer information om komponenten ifråga. Sker 

markering i illustration visas markering även i register, och vice versa. 

 Delheter, t.ex. underdel, presenteras som en ihopsatt reservdelsbild, med 

konturlinjeteknik, där inga komponenter har sprängts isär (se figur 20). Det är först 

i steget därpå som komponenter visualiseras i form av en klassisk reservdelsbild, 

med undantag för den interaktiva möjligheten att visa komponenter i färg (se figur 

22 och 23). Visualiseringstekniken konturlinjeteknik har tillämpats för att ge 

användaren en neutral utgångspunkt för navigation i materialet. Interaktivitet med 

illustration lyfter fram specifika delar i och med den kontrastverkan som uppstår 

när endast en del av bilden presenterar form med hjälp av färg. Studier visar att 

flera linjetjocklekar underlättar förståelse för produktens form (Taylor, 2003, s. 4). 

I och med förtydligan genom interaktivitet vill jag påstå att endast en linjetjocklek 

är nödvändig. Det finns dessutom tidsmässiga och ekonomiska aspekter att ta 

hänsyn till; mer detaljerad illustration kräver mer tid och i sin tur en högre 

produktionskostnad. Genom att använda befintliga 3D-modeller som skapas i 

designprocessen av en ny produkt (eller revision av en produkt) kan en stor del av 

produktion för material till informationsmaterialet underlättas. Konturlinjer kan 

exporteras ur 3D-programmet (med viss efterbearbetning i t.ex. Adobe Illustrator), 

och en tillräckligt god färgillustration kan skapas med hjälp av material- och 

ljussättning av modell i 3D-programmet som till sist renderas ut som en bild. 

Bilden kan sedan maskeras för att endast visa relevant del vid interaktion. 

Målgruppen är dessutom servicetekniker som redan har god kunskap om berörda 

produkter. 

 Från befintligt informationsmaterial har designlösningen ärvt några egenskaper 

medan andra tagits bort. Figurnummer har tagits bort då markering i både 

illustration och register genom interaktion fyller behovet av att hitta mer 
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information om komponenter. Dekaler visas i befintligt material som en del i 

reservdelsbilden, detta har jag valt att ta bort då materialet berör eftermarknad 

vilket betyder att dekaler redan borde var på plats. Dekaler berör dessutom inte 

funktionaliteten och bör därför inte finnas med i materialet som en komponent. 

Den enda anledningen till att de kan behövas skulle vara för att förtydliga 

orientering av produkt i illustration om det utan dekal blir otydligt. Utöver dessa 

egenskaper har jag valt att behålla ett befintligt koncept för att visa var 

komponenter sitter i den större helheten – s.k. skuggbilder. Skuggbilder är en 

representation av den del som de aktuella komponenterna sitter i anslutning till i 

den större helheten (se figur 22).  
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Slutsats 

Designlösningen är ett gestaltningsförslag på hur informationsmaterialet kan 

anpassas till laptop med fokus på anpassning av illustration (se figur 16-23). På 

grund av det befintliga materialets växlande komplexitet, krav på prestanda, 

kognitiva aspekter för navigation och utsatta informationsmål för materialets re-

design bearbetades inte en lösning för användning på mobiltelefon. Anpassning 

och utformning av ett enhetligt material för två väldigt olika digitala medier såsom 

mobiltelefon och laptop innebär en mängd olika designproblem att lösa. Detta 

arbete påvisar, utöver vad som krävs för anpassning av illustration, omfattningen 

av det arbete som krävs för att skapa en enhetlig anpassning för olika digitala 

medier. 

Designlösningens största fördel jämfört med befintligt informationsmaterial är 

att navigation anpassats för att underlätta användning. Genom att låta användaren 

navigera genom interaktion i både illustration och register blir informationssök en 

mer intuitiv upplevelse. Länken mellan illustration och register tillåter användaren 

att hitta information utan att gå fram och tillbaka i materialet, samtidigt som 

produkten blir mer påtaglig genom implementering av färgillustration vid 

interaktion för att visa både helheter och delheter. Designlösningens interaktiva 

element bekräftar informationssök oavsett vilken väg användaren går; interaktiv 

illustration belyser mer detaljerad information om komponent i register, medan 

interaktion med register bekräftar om t.ex. artikelnummer tillhör den komponent 

som användaren söker. 

Huvudfråga: 

Vad krävs för att anpassa illustration till att fungera lika väl på både små och 

stora ytor (mobiltelefon och laptop)? 

Huruvida samma illustration kan användas för båda både små och stora ytor eller 

inte beror på produktens komplexitet. Den fysiska ytan för mobiltelefon begränsar 

utformning av illustration till en sådan grad att navigation påverkas markant. För 

att anpassa illustration till att fungera väl på små ytor krävs att illustration delas 

upp i fler, mindre bilder. Men om en alltför komplex illustration delas upp i alltför 

många delar kan användbarheten hämmas. För att anpassa illustration till att 

fungera lika väl på både små och stora ytor krävs väl avvägd uppdelning av 

bildmässig information med hänsyn till hur navigation tillåter åtkomst till 
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informationen. Det finns en stor risk för att mindre ytor blir svåra för användaren 

att orientera sig inom och däri finns risken för att informationsmaterialet inte 

kommer till användning. 

Underfrågor: 

Vad bör vara i fokus vid utformning av gränssnitt, utifrån premissen att främst 

presentera information genom illustration? 

För att främja presentation av information genom illustration bör gränssnitt 

utformas med navigation i åtanke för att underlätta för användaren att komma åt 

informationen. Gränssnitt bör hålla en konsekvent utformning för att inte förvirra 

användaren, samtidigt som gränssnittets form och uttryck (bl.a. visuella ledtrådar) 

arbetar ihop med illustration för att stödja kommunikation. 

Vad krävs för att implementera interaktivitet i illustration? 

Alla former av gränssnitt bygger på interaktivitet, särskilt mobiltelefon och laptop. 

Enheterna har däremot olika förutsättningar för olika lösningar i och med markanta 

skillnader i prestanda där en laptop är avsevärt mer kraftfull än en mobiltelefon. 

Implementering av interaktivitet i illustration kräver därför tillräcklig prestanda för 

att enheten ska kunna möjliggöra funktionen i materialet. Möjligheten till 

interaktivitet måste dessutom presenteras för användaren i och med användning av 

materialet genom visuella ledtrådar, t.ex. har jag använt mig av den välkända 

”länkpekaren” i form av en hand med ett utsträckt pekfinger för att visa när 

användaren för muspekaren över interaktiva element. Markering i illustration eller 

en ram runt komponent i register visar dessutom på interaktivitet.  

Diskussion & vidare forskning 

Gestaltningsförslagets visualisering stödjer sig på att bryta det konsekventa genom 

kunskap om kognition och tillämpning av designprinciper. Cao (2015, s. 12) menar 

att inkonsekvens i regel ökar den kognitiva belastningen för användaren. Vid 

sparsam användning kan däremot inkonsekvens skapa en kraftfull och effektiv 

kommunikation (Cao m.fl., 2015a, s. 26). Genom neutral konturlinjeteknik är 

användaren fri att navigera utefter behov, och genom färgillustration vid interaktion 

presenteras mer information om komponentens form och funktion. En illustration i 

endast konturlinjeteknik skulle å ena sidan kunna behöva flera linjetjocklekar för 

att skapa mening och förståelse hos användaren. En illustration i endast färg skulle 

å andra sidan kunna ge användaren för mycket information och istället skapa ett 
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svårtolkat material. Ware (2008, s. 33) menar att information blir lättare att 

upptäcka om det skiljer sig från sin omgivning. 

Det är en relevant fråga huruvida flera linjetjocklekar i samspel med 

interaktivitet skulle kunna ge användaren en bättre förståelse för vilka komponenter 

som ingår i helhetsbilden (se figur 21). Interaktivitet i illustration i samspel med 

övrig navigation skulle kunna utforskas ytterligare genom att använda 

konturlinjeteknik för interaktiva möjligheter. Ett par förslag på visualisering skulle 

vid jämförelse med varandra kunna presentera en bättre lösning för användbarheten 

men möjligen presentera nya problem gällande bl.a. realisering av designlösning. 

Nya problem skulle kunna innebära nya möjligheter att utforska och kanske 

resultera i en helt annorlunda designlösning.  

Arbetet har behandlat förutsättningar för hur anpassning kan bearbetas med stöd 

i hur kognition påverkar användarens upplevelse. Digitala mediers olika 

förutsättningar påverkar anpassningen och i sin tur användbarheten. Enhetlig 

anpassning ställer många krav på lösningen och hur den uppfattas. Med hjälp av 

design patterns och kunskap om perception kan visuella element utformas för att 

skapa en igenkänningsfaktor som delas mellan flera digitala medier. Ware (2008, s. 

58) menar att design effektiviseras genom mönster som är enkla att uppfatta. 

Designlösningens anpassning för mobiltelefon skulle i vidare forskning kunna 

undersökas med ett fokus där endast en version för mobiltelefon utformas.  

Under koncepttest diskuterades möjligheten att anpassa materialet för surfplatta, 

ett digitalt medium vars fysiska begränsningar och möjligheter mest liknar en 

laptop, sett till ytan information kan presenteras på. För att anpassa materialet för 

surfplatta berörs återigen frågan om vilken prestanda som krävs. 

Gestaltningsförslaget kräver däremot avsevärt mindre prestanda än vad de 

möjligheter som diskuterades under koncepttestet skulle behöva, vilket presenterar 

en god möjlighet för att utnyttja de fördelar som en surfplatta har över en laptop. 

Vidare forskning skulle kunna innebära fler test av visualisering och navigation 

genom individuella användartester för att få mer omfattande svar på 

frågeställningarna och hur utformningen hade kunnat utvecklas ytterligare baserat 

på testresultaten. Mer utförliga tester skulle kunna ge medverkande möjlighet att 

interagera med designen genom en hi-fi prototyp där interaktiva element fungerar 

som de är tänkta att göra. Observation av detta slag, och observation av verkligt 

servicetillfälle, skulle kunna ge mer information om hur serviceteknikers behov 

kan variera i praktiken och hur respektive material möter dessa. Fler tester skulle 

alltså bättre kunna bekräfta hur designlösningen fungerar jämfört med befintlig 

reservdelsbok. I likhet med Norman (2013, s. 35) anser jag att en designlösning 
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måste utformas med hänsyn till att möta aspekter som har med alla delar 

involverade i skapandet av en produkt för att vara användbar. Praktiska frågor 

såsom hur beställningsprocessen bör fungera samt hur produktion av bilder för 

informationsmaterialet ska ske behöver också bearbetas i mer detalj för att skapa en 

väl fungerande designlösning som är redo att ersätta befintligt 

informationsmaterial. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Figur 1. Inledning i reservdelsbok och monteringsbeskrivning.  
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Bilaga 2 

 

Figur 2. Uppslag för drivenhet i reservdelsbok.  
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Figur 3. Förstoring av illustration i figur 2.  
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Bilaga 3 

 

Figur 4. Uppslag för maskinkropp med komponenter i reservdelsbok.  
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Bilaga 4 

 

Figur 5. Tidig skiss och beskrivning över designens utformning för mobiltelefon.  
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Figur 6. Tidig skiss av designens utformning för mobiltelefon.  



38 
 

Bilaga 5 

 

 

Figur 7. Adobe Preview CC används ihop med Adobe Photoshop CC för ett tidigt 

test av design.  



39 
 

Bilaga 6 

 

Figur 8. Utkast för test av koncept, mobiltelefon och laptop steg 1.  
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Figur 9. Utkast för test av koncept, mobiltelefon och laptop steg 2.   
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Figur 10. Utkast för test av koncept, mobiltelefon och laptop steg 3.  
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Figur 11. Utkast för test av koncept, mobiltelefon och laptop steg 4.  
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Figur 12. Utkast för test av koncept, mobiltelefon och laptop steg 4, alternativ.  
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Bilaga 7 

 

Figur 13. Google Maps presenterar information som karta.  
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Figur 14. Google Maps kan även presentera information som satellitbild.  
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Bilaga 8 

 

Figur 15. Beskrivning av ytor för navigation och interaktion i panel.  
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Bilaga 9 

 

Figur 16. Mjukvaran möter användaren med en laddningsbild vid uppstart.  
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Figur 17. Mjukvaran har startat. Användaren hänvisas till att välja produkt.  
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Figur 18. Produkt Brokk 260 har valts, val av specifik modell följer.  
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Figur 19. Därefter väljs vilken del av maskinen ärendet gäller.  
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Figur 20. Passivt läge. Underdel har valts och presenteras i sin helhet med 

konturlinjeteknik.  
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Figur 21. Aktivt läge. Stödben (Höger Fram/Vänster Bak) har markerats genom att 

interagera med illustration. Delen markeras även i panelen till höger med möjlighet 

att lägga till i beställning för att sedan kunna placera order eller gå vidare i 

materialet.  
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Figur 22. Passivt läge. Stödben HF/VB har valts, och presenterar komponenter 

som ingår i delheten som en reservdelsbild i konturlinjeteknik.  



54 
 

 

 

Figur 23. Aktivt läge. Cylinder 80/40X265 har markerats genom att interagera 

med illustration. Delen markeras även i panelen till höger med möjlighet att lägga 

till i beställning för att sedan kunna placera order. 


