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Sammanfattning 
Denna avhandling är utförd på Scania CV AB inom gruppen Cable Harness Chassi Installation, 

RECI. Projektet syftar till att granska och utveckla dagens layoutritning för ledningsnät i lastbil. 

Fokus inom denna utveckling har legat i att omformulera och omstrukturera hur 

informationsflöden på ritningen skall presenteras.  

Genom intern analys genomfördes en kartläggning av användare samt ritningens 

problemområden. I samband med denna analys genomfördes omfattande teoristudier för att 

identifiera och hitta implementerbara tekniker som kunde appliceras på de upptäckta 

problemområdena. Under projektets gång har allt mer visat sig vara kopplat mot visuell 

kommunikation och betydelsen av hur information presenteras. Genom metoder och riktlinjer 

kan man skapa en bättre och enklare strukturerad ritning som är lättare att förstå. 

Teoristudier bidrog med grundläggande riktlinjer och metoder inom ergonomi och visualisering 

av data. Med hjälp av dessa utvärderades dagens ritning för att sedan starta en nyutveckling. För 

att involvera RECI gruppen anordnades en kreativ workshop där konstruktörer fick vara med och 

utveckla koncept och idéer. Utifrån workshoppen och de andra kreativa genereringsprocesserna 

kunde ett slutkoncept utvecklas, ett slutkoncept klart att implementeras i Scanias system. 

Slutresultatet av detta examensarbete är en omformad layoutritning för ledningsnät. Ett nytt 

visuellt informativt gränssnitt har tagits fram för att underlätta användningen och förståelsen 

över ritningen. Dessutom har tydliga referensdokument tagits fram för att underlätta användning 

och uppdatering av ritningen. Vidare rekommenderas att fortsätta granska de verktyg som finns 

att använda inom visuell kommunikation för att underlätta hantering och presentation av data. 

Inte bara för hantering av layoutritningen för ledningsnätet utan även för andra 

informationsflöden. 
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Abstract 
This thesis has been developed within the group Cable Harness Chassi Installation at Scania CV 

AB. The aim of this thesis is to overlook the use of today’s chassis layout drawing for the cable 

harness on the Scania truck. The focus for the thesis have been on how to make information on 

the drawing more accessible. 

To be able to understand the problem behind today’s cable harness layout drawing an internal 

analysis were made on user-oriented problems. A theoretical study was conducted to get new 

input on how to solve and redesign the chassis layout drawing. The gathered information pointed 

towards using information visualization and human-product interaction as methods for the 

project. Within those fields of study, guidelines and heuristics were found which could be 

applied to both the actual problem and the generated final concept.  

Several concepts of the chassis layout drawing were developed. To be able to include the RECI 

group, a creative workshop was held so that users could be a part of the creative process. With 

feedback from the workshop and evaluation with a group of engineers, a final concept was 

chosen. 

The final product of this thesis is redesigned cable harness layout drawing. With help of simple 

guidelines and heuristics the chassis layout now has a simple and user-friendly interface. Product 

support was introduced to improve the positive effects of the final concept as in simple 

guidelines and instructions how to use and get to know the final concept. This will both ensure 

understanding and consistency when updating and using the drawing. 

The authors believe that looking into further use of visualizations in other engineering 

applications could increase the efficiency of work. The recommendations are to not stop at this 

thesis but to investigate the use of visualizations further.  
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NOMENKLATUR 

Här finns förklarade förkortningar som nämns i detta examensarbete. Då avdelningar på Scania 

i dagligt arbete benämns med förkortning har dessa också gjort det i examensarbete, varav de 

fått en egen avdelning i nomenklaturen. 

Förkortningar 

CAD Computer Aided Design 

CAN Controller Area Network 

ECO Engineer Changing Order 

EFR Exception from Requirement 

E3D Electrical 3 Dimensional  

FRAS Follow-up Report Administration System 

HUD Head-up Display 

H2 How to 

LIN Local Interconnect Network 

NGS New Generation Scania 

SOP Start of Production (Utvecklingsline) 

SOCOP Start of Customer Order Production (Huvudline) 

SPP Scania Project Planning 

STDV Scania Technical Document viewer 

 

Scania Avdelningar    

                     

MPPAA Start of Production. Utvecklingsline  

MSTC Product Engineering Chassis. Chassiproduktion 

REE Product Engineering (Q-team). Avvikelse behandling 

RECI Cable Harness Chassi Installation. Kabeldragning på chassi 

RECS Cable Harness Design. Kopplingsscheman, chassikablage 

RSM Special order. Lastbil 

SCB Commodity Electronics. Inköp av elektronik 
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1 INTRODUKTION 

Detta kapitel beskriver bakgrund, syfte, avgränsning och metod för det utförda examensarbetet. 

 

1.1 Bakgrund 

Idag anses Scania ha världens bästa elsystem inom lastbilsindustrin. Dagens system kom 1994 

med Scanias 4-serie men har genom åren ständigt förbättrats, från att 1994 endast innehaft ett 

antal komponenter till att idag vara pulsåder åt en hel flora av komponenter, se figur 1 (Scania 

karriär, 2013).  

 

Figur 1. Visar en Scania lastbil 4-serie som den såg ut vid lansering 1994. 

 

Genom att lastbilsutveckling gått mot mer användande av elektronik har dagens elsystem växt 

och denna utvecklingen har bidragit till en allt större och mer komplicerad variantflora av 

kablage. För att Scania skall kunna behålla sin position som världsledande och samtidigt 

effektivisera sin utveckling gör därför gruppen RECI ”Cable harness chassi installation” en 

övergripande tillsyn av ledningsnätet och dess komponenter. 

Dagens ledningsnät för lastbil har en övergripande monteringsritning som beskriver 

kontaktdonens läge på chassi. I huvudsak agerar ritningen underlag till leverantör men bidrar 

dessutom till generell förståelse över ledningsnät för konstruktören. Resultatet av de senaste 

årens kablage utveckling på Scania med krav om ytterligare specifikationer, samt att 

utvecklingen gått från mekaniska till fullt elektriska system har blivit en layoutritning som är 

mycket komplex och innehåller en mängd nya komponenter och varianter. Då framtidens lastbil 

spås bestå av ännu mer elektronik anser gruppen RECI att en granskning och utveckling av 

denna layoutritning är av yttersta vikt. Resultatet av den insikten är vad som lett till detta 

examensarbete (ibid). 

1.2 Syfte 

Syftet med projektet är att genom utvärdering och undersökning av dagens layoutritning för 

ledningsnät utveckla koncept som leder till förbättringar. För att kunna genomföra en effektiv 

förbättring behövs alla berörda parter involveras; konstruktör, inköp, leverantör och produktion. 
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Genom detta kan ett lösningsförslag som berör alla parter genereras och dessutom håller i 

framtiden.  

1.3 Avgränsning 

För att hålla storleken på projektet vid en rimlig nivå har det bestämts att fokusen kommer att 

ligga på utvecklingen av själva layoutritningen för ledningsnätet, med intern beteckning 

1742637. Genom de teoretiska studier och undersökningar som gjorts konstaterades att 

nyutveckling av hela ledningsnätet i dagens läge är för omfattande, då allt för ingående och djup 

kompetens krävs för att konkurrera med dagens lösning. Lösningar berörande utveckling av 

hårdvara i/eller tillhörande kablaget kommer, vid eventuellt fall, endast nämnas till berörda 

parter vid sidan av projektet. 

 

Bakomliggande problem till layoutritningens komplexitet som berör Scanias utvecklingsprocess, 

samt huruvida RECI förhåller sig till andra utvecklingsgrupper och komponenter kommer också 

att avgränsas bort. Detta är ett intressant ämne samt ett viktigt problem att undersöka hos Scania 

men det kommer inte att behandlas i detta examensarbete på grund av att det kom till kännedom 

sent i projektet och att det är anses vara för omfattande att ändra på en hel företagskultur. En 

ytterligare orsak är att problemet idag är vida känt på avdelningarna och att en undersökning med 

förslag på förbättringar genomfördes internt på Scania i fjol, hösten 2012 (Scania karriär, 2013). 

 

Det kommer inte att bedrivas en benchmarking studie på grund av för stor estimerad tidsåtgång 

att sätta sig in i konkurrenternas motsvarande elsystem. För att kunna genomföra en likvärdig 

studie skulle även studiebesök i konkurrenternas fabrik vara nödvändig samt deras 

utvecklingsavdelning. Med Scanias höga sekretess i åtanke ansågs det osannolikt att få tillgång 

till exempelvis Volvo lastvagnars kablageunderlag (Hrustic, 2013
1
).  

 

Då arbetsgången för examensarbetet är en högst iterativ process har avgränsningar lagts till 

kontinuerligt under hela projektet för att se till att det hålls inom bestämd tidsram. 

 

1.4 Metod 

Som övergripande produktutvecklingsprocess tillämpades ”the mechanical design process”. 

Detta är en generell linjär produktutvecklingsmetod som tidigare praktiserats varav dess 

lämplighet och naturlighet till att användas, figur 2 (Ullman, 2010). 

 

 

Figur 2. Visar en illustration över ”The mechanical design process” 

 

Modellen i figur två beskriver dock en förenklad bild av verkligheten, i själva verket är 

produktutvecklingsprocessen en iterativ process där två steg fram ofta följs av ett steg bak, det 

vill säga vissa steg kom att upprepas och information reviderad allt med att projektet fortskred. 

Bilden av Ullmans produktutvecklingsprocess har därför modifierats för att kunna appliceras i 

detta projekt, figur 3. 

                                                 
1
 Hrustic. Adnan. Utvecklingsingenjör. Scania CV. Södertälje. Samtal 28 Maj 
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Figur 3. Visar en illustration över den ”verkliga” produktutvecklingsprocessen 

Detta projekt och examensarbete initierades då gruppen RECI genom intern feedback på Scania 

belyste problemet med layoutritningen för ledningsnätet. Då det framkom att nya metoder och 

”outside the box” tänkande skulle vara nödvändig för att uppnå ett upplyftande resultat blev 

följden ett examensarbete (Hrustic, 2013
2
). 

Då projektet genomfördes på Scania CV, ett globalt företag med flera systematiska metoder och 

modeller för att bedriva projekt bestämdes det att Scanias modeller skulle tillämpas på projektet i 

den mån möjligt. I en andra fas skall Scanias planerings modell SPP för att planera och 

strukturera projektet tillämpas (Inline, 2013).  

Produktdefinieringsprocessen är den fas där information om och kring problemet skall 

identifieras och verifieras. Initialt kommer tid att läggas på att förstå Scanias ledningsnät med 

alla dess funktioner och system samt övriga program och tjänster i Scanias digitala verktygslåda. 

För att erhålla en bred kunskap om kablage kommer flera andra områden att belysas. Först brett 

för att få generell kunskap och sedan på djupet. Till en början kommer en bred artikelsökning att 

genomföras för att se vad för typ av forskning som bedrivits mot elkablage. Inom vissa 

intressanta artiklar genomfördes sedan djupdykning varav de relevanta källorna för detta projekt 

kunde identifieras. Nielsen Heuristics valdes som metod för att kvantitativt granska nuvarande 

lösning och för att i slutfasen kunna jämföra med det färdiga konceptet. 

Efter att problemen med produkten är definierade kommer konceptfasen initieras. Konceptfasen 

kommer först att bestå i en sluten kreativitetsdag med författarna som enda deltagare, med syfte 

att generera så många olika idéer som möjligt för att få en bred grund i 

konceptgenereringsprocessen. För att främja kreativt tänkande skall en workshop anordnas i 

syfte att generera ytterligare kreativitet till projektet samt fungera katalysator vid den forstsatta 

konceptgenereringen. Workshopen utformades från tidigare erfarenheter från seminarier utförda 

vid KTH samt från konsultering med Anna Palmér, kursare och erfaren workshop moderator. 

Litteratur rekommenderad av den samme var också en viktig del i underlaget. Från 

kreativitetsövningarna genererades flera koncept som sedan gick igenom en selektiv bedömning 

med en panel av ingenjörer, detta skedde i två steg till ett koncept var bestämt. 

När ett koncept var bestämt påbörjades den slutliga produktutvecklingen då det primitiva 

konceptet utvecklades till färdigt koncept. Detta skedde genom en ”trial and error” metod 

uppbackat mot teorier inhämtade ur teoristudier från produktdefinieringen. 

I en sista fas utvecklas hjälpmedel till det färdiga konceptet i form av underlag för nybörjare 

samt tydliga instruktioner och riktliner för arbete med koncepetet. Det har bestämts att konceptet 

skall implementeras i Scanias system. Ett ECO skall skapas enligt Scania standard för att 

implementeringen i systemet skall bli enligt Scania rutiner.  

  

                                                 
2
 Hrustic. Adnan. Utvecklingsingenjör. Scania CV. Södertälje. 2013. Samtal 20 September  
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2 PRODUKTBESKRIVNING  

Ett beskrivande kapitel om kablage och dess uppbyggnad. 

 

Dagens Scania lastbil heter internt NGS men bygger på en vidareutveckling av Scanias 4-serie 

som lanserades 1994. Idag har det gått nästan tjugo år och under denna tid har lastbilen 

förändrats på en ofantlig mängd punkter. Likaså har utvecklingen av teknik inom 

data/kommunikation gått under dessa år. Sammanfattningsvis kan man säga att utvecklingen gått 

från mekaniskt styrda komponenter till elektriskt styrda komponenter vilket i sin tur ställt högre 

krav på kablaget samt gjort det mer omfattande och stort. 

 

Kablage är det ledningsnät som används på lastbilen för att transportera data och elektrisk 

styrning. Det fungerar som lastbilens nervsystem och finns i olika varianter och utformningar. 

 

2.1 Uppbyggnad av ledningsnät 

På Scania delar man först in lastbilen i två delar, chassi och hytt. Chassi betyder ramen med allt 

som är monterat därpå, till exempel motor/växellåda, hjul, fjädring och självklart chassi kablage. 

Kablaget på chassi är en produkt som i sin tur består av en mängd kablar och kontaktdon och kan 

illustrativt ses som en lång tjock orm med förgreningar längs vägen. Längst fram vid ”huvudet” 

sitter en stor kontakt, där alla ”singelledare” från kablaget går in, ungefär som en stor ”sockerbit” 

som används vid elinstallationer i hemmet. Denna huvudkontakt sätts sedan fast i hytten och för 

att kunna möjliggöra styrning av chassits komponenter (Hrustic, 2013
3
).  

 

Det som gör Scanias kablage unikt jämfört med dess konkurrenter är att alla kablar är så kallade 

”formvara”, det innebär att de har ett skyddande hölje runt kabeln precis som en vanlig elsladd i 

hemmet. Scanias konkurrenter använder mycket singelledare vilket resulterar i lägre vikt som 

fördel men med nackdelen att det är mindre robust. Resultatet för Scania är ett mer robust 

kablage som håller längre och ytterst sällan går sönder, se figur 4 (Sjödin, 2013
4
). 

 

 
 

Figur 4. Orange markering visar principen med formvara som leds in i en sockerbit, blå markering visar principen 

bakom kablage utan skyddande hölje, d.v.s. endast singelledare (Sweclockers, 2013). 

                                                 
3
 Hrustic. Adnan. Utvecklingsingenjör. Scania CV. Södertälje. Samtal 15 Juni 

4
 Sjödin. Andreas. Senior Ingenjör. Scania CV. Södertälje. 2013. Intervju 28 Maj 
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2.2 Signalsystem 

I dagens fordonsindustri finns flera olika metoder för signalhantering i kablage. Beroende på 

vilken typ av komponent som kopplas finns det olika krav på vad kablaget förväntas leverera. 

Viktiga komponenter som är vitala för produktens funktionalitet kräver överlag större 

leveranssäkerhet hos informationsflödet i kablaget. På Scania delas funktionalitetskraven upp i 

tre klasser, Röd, Gul och Grön (Elia, 2013
5
). Röd klass är de komponenter som måste fungera 

för att lastbilen över huvud taget ska kunna användas, utan säkerhetsrisker och dylikt. Motsatsen 

till detta är grön klassificering som hanterar de system som är mer önskvärda och inte alls har 

samma leveranskrav. Den gula klassificeringen hanterar i sin tur de systemen som faller mellan 

de vitala och önskvärda komponenterna. För att minska kostnader för system som inte kräver 

lika mycket används därför olika tekniker för att hantera signalhantering/informationshantering. I 

dagens läge finns det tre vanligt förekommande metoder, CAN (Bosch, 2013), LIN (CVEL, 

2013) och FlexRay (National Instruments, 2013). Dessa system är snarlika men varierar i både 

informationshastighet och leveranssäkerhet. Alla dessa är vanligt förekommande inom 

fordonsindustrin. Den vanligaste typen av nätverk inom Scania är CAN nätverket. Detta är det 

system som levererar bäst robusthet/informationshastighet i förhållande till pris. System som 

FlexRay klarar hantera mer avancerade typer av nätverksstrukturer och en aning bättre 

hastigheter i vissa fall, dock är detta system dyrt och kostsamt att applicera. LIN är det nätverket 

som har minst krav och generellt är det som hanterar de simplare signalhanteringarna. Genom att 

utnyttja de olika systemen kan man optimera ett kablagesystem som levererar rätt mängd data i 

rätt ögonblick utan för stora kostnader. 

 

2.3 Layoutritning för ledningsnät 

Ritningen som beskriver hur elsystemet på chassi ser ut är en traditionell teknisk ritning i 2D 

perspektiv. På ritningen är kablaget illustrerat genom ett långt sträck som illustrerar 

huvudkablaget från vilket mindre sträck (kablar) bryter ut. Dessa utbrytningar är specificerade 

med komponentkoder för att ge utbrytningarna mening. Då ritningen samtidigt skall täcka hela 

Scanias variantflora behövs ytterligare specificeringar genom koder som beskriver funktioner, 

till exempel att bilen är höger respektive vänsterstyrd. Dessa koder är specificerade i en lista i 

nedre vänster hörn på ritningen. Koderna är specificerade med ett två siffrigt nummer samt ett 

Scania artikelnummer. Generella villkor, så kallade noter finns i en lista utsatt i andra hörnet. 

Resultatet; skall ett visst kontaktdon lokaliseras och analyseras kan det även vara specificerat 

med kod och not. 

 

Ritningen innehåller några artiklar med särskilda krav av yttersta vikt, för att förtydliga kraven 

har dessa försetts med bild och text i antingen 2D eller 3D, figur 5 nedan visar layoutritningen 

för ledningsnätet. 

 

 

                                                 
5
 Elia. Ravi. Utvecklingsingenjör. Scania CV. Södertälje. 2013. Samtal 20 Maj 
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Figur 5.  Layoutritningen för ledningsnätet av Scanias lastbilar. 

 

Dagens ritning har följt med sedan 2004 då NGS introducerades och har under åren uppdaterats 

så att det idag är version trettioåtta som ligger för granskning. För att hålla ordning och minimera 

risken för fel finns en regel som säger att om det finns en version som är planerad att gå in i 

produktion så får inte nästa version gå in förrän den planerade versionen gått in. Detta kan ställa 

till problem då nästa implementering är planerad flera månader i förväg och det finns kritiska 

ändringar som är viktiga att gå in i produktion snabbt. Vid dessa tillfällen finns det dock en 

lösning kallad EFR. Med detta menas att ingenjören skriver ett dokument innehållande den 

ändring som senare skall gå in i produktion men detta är endast ett tillfälligt dokument som tas 

bort så snart den aktuella ändringen är i produktion. 

 

Som systemägare till ritningen står gruppen RECI och detta innebär att det är deras ansvar att 

göra ändringar i artikeln och se till att den är funktionell (Yahya, 2013
6
).  

 

2.3.1 Variantflora 
Scania har ett välutvecklat modulsystem som ligger till grunden för dess lastbilstillverkning. Det 

är mycket viktigt att tillgodose kundens behov så att hon/han verkligen får vad de behöver. 

Kundmässigt är detta ett mycket bra system då du som kund i princip kan välja hur du vill 

mellan alla specifikationer. Baksidan av detta system är den komplexitet tusentals 

konfigurationer medför. Beroende på konfigurationer hos lastbilen kan mängder av faktorer 

variera. Exempelvis längder, hjuluppsättning och komponentplacering. Detta resulterar i 

slutändan i en stor variantflora av kablage och en av flera orsaker till dagens komplexa 

layoutritning.  

  

                                                 
6
 Yahya. Ahmed. Utvecklingsingenjör. Scania CV. Södertälje. 2013. Samtal 30 Oktober. 
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3 REFERENSRAM SCANIA 

I denna del beskrivs de processer inom Scania som ansågs lämpliga att applicera på 

examensarbetet, Scanias produktutvecklingsmetod samt Scanias projektplanerings metod. För 

att lättare kunna förstå sig på konstruktörerna och dess hjälpmedel granskas även det aktuella 

programvaror som används.  

 

3.1 SPP, Scania Project Planing 

Scania Project Planing, SPP, är Scanias egen metod för att planera och strukturera projekt. 

Metoden är utformad så att den går att appliceras i flera olika sammanhang och olika nivåer av 

projekt och planering. För att kunna ta fram en bra strukturerad plan går man successivt genom 

flera olika delsteg. Planeringsprocessen i SPP är en workshop liknande process uppdelad i tre 

tillfällen där alla berörda parter i projektet är inblandade. Workshoppen använder sig i stort sett 

bara av analoga medier likt post-it lappar, whiteboardtavla och/eller annat liknande 

kontorsmaterial. (Inline, 2013) 

 

Mål 

Det absolut viktigaste i ett projekt är att veta ett slutmål, vad ska uppnås med projektet eller vad 

strävar man efter att hitta. Desto bättre målformulering desto tydligare ramar för projektet. 

Målbeskrivningen är en kort typ av kravspecifikation. Bra utformning i detta skede hjälper och 

underlättar i senare skede av planeringen då uppskattning av projektets storlek och tidsåtgång 

bestäms. 

 

Omfattning, nedbrytning och struktur 

Utifrån målet kan man sedan bygga upp en hierarkisk struktur för att identifiera den 

grundläggande omfattningen för projektet. Vilka huvudordnade undergrupper finns inom 

projektet, se exempelstruktur i figur 6 nedan. 

 

 
 

Figur 6. Illustration över hur uppgifterna struktureras hierarkiskt. 

 

 

Efter att de större huvudgrupperna är identifierade börjar nedbrytningen av projektet. I detta 

skede sätter sig alla inom berörd grupp och skriver ner alla tänkbara uppgifter som behöver 

utföras inom varje huvudgrupp. För att underlätta processen skrivs varje enskild 

aspekt/arbetsuppgift upp på en post-it lapp. När alla är klara är det dags att börja strukturera 

uppgifterna. Genom att ha tillgång till en större whiteboardtavla kan man nu placera ut och 
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strukturera uppgifterna. Utifrån struktureringen kan man lätt bedöma vilka olika delar av 

projektet som kräver stora resurser och mer tidsåtgång. I detta projekt genomfördes SPP i mindre 

skala men helt enligt SPP’s principer, se figur 7. 

 

 

 
 

Figur 7. I figuren har de gula delmålen/undergrupperna definierats, till varje undergrupp har gröna arbetsuppgifter 

genererats.  

 

Sekvens och tidsåtgång 

Efter denna volymbestämning av projektet kan man sätta upp och börja planera en sekvens. Här 

placeras flödet av uppgifter ut för att se i vilken ordning allt ska göras och vad som måste göras 

för att kunna gå vidare. Detta återkopplas sedan mot en tidsram för att kunna planera projektets 

förlopp. Beroende på storleken av projektet kan man gå djupare in på detaljnivå för varje 

delsekvens. I figur 8 visas strukturen av en färdig SPP som dessutom är detta projektets SPP. 

 

 
 

Figur 8. Projektets färdiga SPP, uppsatt på en whiteboardtavla. 
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Projektplanering 

I kombination av SPP samt den allmänna produktutvecklingsprocessen, som nämns i avsnitt 1.4, 

skapades en grundläggande projektplanering. Huvudgrupperingen av planeringen är uppdelad i 

tre sektioner, Förstå dagens problem och problem identifiering (Product Definition), 

Konceptgenerering (Conceptual Design) och Bearbetning av slutkoncept (Product 

Development). Inom dessa strukturerades det upp vilka mindre delmål som behövde genomföras 

för att kunna föra projektet vidare, exempelvis kunskap om ritningar eller kunskap om Scania. 

Genom dessa deluppgifter kunde veckoplaneringar genomföras så projektet alltid höll sin 

preliminära tidsplan. Som komplettering till SPPn hölls veckovisa avstämningar med handledare 

Adnan Hrustic för att konstatera att allt gick planenligt. Dessa avstämningar tillsammans med en 

väl genomförd SPP har bidragit till att projektet hållit sig väl i fas då problem och oförutsedda 

delmoment kunnat upptäckas i tid. 

 

Utifrån de naturliga fasövergångarna mellan Product Definition, Conceptual Design, och Product 

Development planeras delmål in för att kunna stämma av att allt ligger i fas. Utöver dessa 

tillkommer delmål utifrån krav från Kungliga Tekniska Högskolan och Scania. För att 

handledare på KTH ska bli delaktiga genomförs delpresentationer över vad projektet handlar om 

samt status uppdateringar för att slutligen avslutas med en slutredovisning. Hos Scania 

genomfördes uppföljningar med handledare mellan varje fasbyte samt en halvtidspresentation 

och slutredovisning.. 

3.2 PD – Process, Product Development Process 

PD – Processen, Product Development Process, är en samling av metoder och processer som 

Scania sammanställt för att skapa en kundorienterad produktutveckling. Dessa metoder ser till att 

uppfylla kundens behov av kvalitet och funktionalitet. Inom dessa processer är tvärfunktionellt 

arbete något mycket viktigt. Genom detta kan man säkerställa att man levererar en produkt som 

uppfyller kundens krav och behov utifrån alla aspekter. Scanias PD-process bygger på tre större 

delprocesser, gulpil, grönpil och rödpil. Inom gulpil hanteras nya koncept och nyutvecklingar. 

Här placeras bland annat ny forskning och teknikutvecklingar. När ett koncept utvecklas och 

anses så pass färdigt för att kunna föras vidare går konceptet in i grönpil. Här försöker man 

realisera och vidareutveckla konceptet för att se om det kan implementeras i Scanias fasta utbud 

av processer eller produkter. När ett koncept genomförts och accepterats så placeras detta inom 

rödpil. Här hanteras alla efterbehandlingar eller avvikelser som uppstår efter konceptet förts in. 

Se processcirkeln i figur 9 nedan för illustration av de olika processerna.(Inline, 2013). 
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Figur 9. Bilden visar en illustration över Scanias produktutvecklingsprocess 

 

Detta koncept hamnar under gulpilsfasen då detta avser en nyutveckling av layoutritningen för 

ledningsnät och syftar i att generera ett koncept. Däremot har projektet redan en modell för 

produktutveckling beskriven i kapitel 1.4. Processen för gulpilsprojekt appliceras därför över den 

redan valda modellen. Projektet kommer därför att följa vissa moment för gulpilsprojekt vid 

framtagande av material och implementering för att föra in konceptet i efterföljande grön och röd 

pil på Scania. Det valdes således att, inom gulpilsfasen, inte använda de exakt angivna 

utvecklingsprocesserna ur Scanias gulpilsprocess.  

 

Dessa hämtades istället från tidigare förståelse kring produktutvecklingsprocesser, inhämtade 

från bland annat Design och Produktframtagningsprogrammet och dess tillhörande kurser och 

litteratur. 

3.3 Programvara inom Scania 

För att utveckla ett koncept som går att applicera mot dagens processer och arbetsmetoder är det 

av stort intressant att granska dagens programvara och hur dessa används.  

AROS 

För att klara av att hantera den stora mängden data som Scania har på grund av sitt modulsystem 

krävs en stor databas som klarar av detta. Aros är ett textbaserat databassystem som hanterar 

information kring Scanias produkter och lagring av information. Systemet bygger på hierarkiskt 

struktur som just är utvecklat för att lagra och sortera stora mängder data (Inline, 2013). 

Spectra 

För att kunna läsa av och bearbeta produktstrukturer som förekommer inom Scania används 

systemet Spectra. Detta är en del av AROS och fokuserar på att läsa av och bryta ner 

produktstrukturer. Spectra har ett textbaserat gränssnitt som idag kan ses som gammaldags men 

trots det primitiva gränssnittet är Spectra ett starkt och pålitligt system. Det har dessutom en bra 

kompabilitet mot Scanias modultänkande system, vilket underlättar. För den oerfarne kan 

Spectra uppfattas som komplicerat med alla dess strukturer och textkommandon. För att kunna 

granska strukturer i spektra bryter man ner det i KS (Konstruktionsstrukturer) där man sedan kan 
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gå neråt i den hierarkiska listan för att hitta de komponenter eller samlingar av delar man 

behöver, se figur 10. (Inline, 2013) 

 

 
Figur 10. Ger en visuell idé över hur konstruktionsstrukturen. 

Catia V5 

På Scania används Catia V5 som det officiella CAD verktyget, utvecklat av franska Dassault 

Systems. Catia används av konstruktörer som såväl designers för att skapa virtuella 3D modeller. 

För konstruktörerna inom gruppen RECI används detta verktyg dagligen för att konstruera, E3D 

kabeldragningar, installationer, monteringsritningar samt nedbrytningar i GEO (Catia, 2013). 

 

Catia är även det program som används vid uppdatering av layoutritningen för ledningsnätet. 

Genom dess ritningsverktyg görs i dagens läge alla uppdateringar. Allt ifrån komponentjustering 

till tillägg av hela kabelgrenar om så vore nödvändigt.  

Enovia 

Enovia ett tillhörande program till Catia också utvecklat av Dassault Systems. Enovias funktion 

är att agera databas till Catia och det är där Catia hämtar 3D artiklar. Detta program används i 

samband med Catia när man bland annat skapar nya arbetsmiljöer eller uppdaterar/hämtar hem 

artiklar (Enovia, 2013). 

GEO 

Är det 3D system som i samband med Catia, Enovia och Spektra gör att man lätt kan verifiera de 

konstruktioner och moduleringar som görs. Genom att hämta in viktig data och information från 

de olika systemen kan man skapa virtuella modeller över konstruktioner/nedbrytningar. På så sätt 

kan man verifiera att systemet fungerar tillsammans redan på en tidig nivå i utvecklingen. Detta 

underlättar även utveckling tvärfunktionellt, då man lättare kan granska aspekter rörande 

gränssnitt mot andra gruppers utveckling (Inline, 2013).  

 



 

24 

ECO 

Engineering change order, är den dokumentation som används vid förändring eller uppdatering. 

Ett ECO är till för att kunna följa och dokumentera arbetet och varför arbetet är gjort. Varje ECO 

är kopplat till ett speciellt ECO-nummer samt en viss konstruktör. Detta gör att man lättare kan 

följa förändringen och samtidigt komma i kontakt med ansvarig om oklarheter uppstår. Detta 

underlättar betydligt för att få en smidigare arbetsgång och struktur. Det finns riktlinjer för hur 

ett ECO skall utformas och vad det ska innehålla. Exempelvis ska det alltid finnas med vad som 

förändrats, vart förändringen skett och förändringen påverkat artikeln. Dessa standarder är ett 

viktigt måste för att lättare kunna delge information till eventuellt berörda parter (Inline, 2013). 

 

Ett ECO är något som tas fram redan vid projektstart, exempelvis inom gulpilsprojekt. Detta är 

sedan kopplat till projektet och dess forskning eller utveckling. När projekt inom gulpils 

utveckling byter fas för att ta steget vidare emot grönpil revideras detta dokument för att sedan 

ligga som referensdokument till vidareutvecklingen. Detta projekt har blivit tilldelat ett ECO för 

att kunna lämna av slutkonceptet för vidareutveckling in i grönpilsfas (ibid). 

 

STDV 

Scania Technical Document Viewer är en webbaserad läsare för att komma åt ritningar, 3D 

modeller eller övriga tekniska specifikationer och dokument som finns på Scania. Beroende på 

arbetsuppgift ger detta olika behörighetsgrader. Detta reglerar i sin tur vilken typ av access som 

erhålls och mängd av information som finns att tillgå i systemet. Här ligger bland annat dagens 

layoutritning för ledningsnätet i både HP2 (ritnings format) och som PDF (Inline, 2013). 

  

 

DocArc 

DocArc är ett hanteringssystem för att ta hand om teknisk produktdokumentation och dess 

arkivering. Här hanteras bland annat flera olika tekniska dokumentationer, så som: Teknisk 

produktdata (PD), Tekniska regulationer (TB) eller Tekniska rapporter (STR). Detta system är 

något som kan komma att granskas mer djupgående då utvecklade koncept kan behövas lagras i 

dessa typer av format (ibid).  
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4 PROBLEMIDENTIFIERING 

Denna del beskriver vilka metoder som användes för problemidentifiering av dagens 

layoutritning för ledningsnätet. Metoderna redovisas med genomförande samt resultat. Det 

samlade resultatet av problemidentifiering finns summerade i Problem och Användarbehov. 

4.1 Undersökningsmetoder 

För att identifiera bakomliggande problem till den problembeskrivning som erhållits utfördes en 

rad undersökningar. Dels för att verifiera vad som är ett problem men också för att konstatera 

vilka parter som blir berörda av problemet.  

 

4.1.1 Enkät 
Om man behöver erhålla stora mängder data från en stor grupp människor är enkätstudien en 

effektiv metod.  Enkäter är en indirekt metod vilket innebär att intervjuaren inte aktivt måste 

delta under hela processen. Detta gör att denna metod kan ske parallellt med andra mer direkta 

metoder, vilket är fördelaktigt. Utformning av enkäter är något som lätt underskattas vilket kan 

resultera i oklara resultat eller fel resultat. Det är viktigt att ha en identifierad målgrupp som 

enkäten ska nå ut till för att få in så mycket relevant information som möjligt. För att verifiera 

utformningen av enkäten gjordes pilotstudier så att enkäten successivt kunde utvecklades. Frågor 

som inte gav några konkreta svar sorterades bort. Syftet med pilotstudien är att man kan 

upptäcka ifall frågeställningar misstolkas och på så viss undvika avvikelser. Eftersom det 

önskades att få in så mycket användarrelaterad information som möjligt valdes det att utforma en 

öppen enkät. På detta erhålls användarens personliga tankar och åsikter. Eftersom projektet till 

en början är i behov av subjektiv data lämpar sig enkäter bra, då denna just klassificeras som en 

subjektiv bedömningsmetod (Bohgard. m.fl., 2008).  

 

För att identifiera aspekter som berörde projektet valdes det förutom frågor direktkopplade till 

layoutritningen för ledningsnätet att enkäten även skulle innehålla allmänna frågor. På så sätt 

skapas en bättre bild av både de svarande samt en tydligare helhet vilka användarna är. 

Utformningen av enkäten finns att se i bilaga A. 

Enkäten ligger till grund för vidare informationsinhämtning exempelvis intervjuer. Genom att 

tidigare identifiera problemområden kan intervjuer fokusera på att hitta mer djupgående och 

bakomliggande information. 

 

 

4.1.2 Intervjuer 
För att lättare hämta hem information direkt från användare av chassilayout ritningen valdes det 

att genomföra Intervjuer. Genom denna direkta informationsväg minimeras misstolkning av 

problemet samt att följdfrågor kring bakomliggande problem kan ställas.  

 

Utifrån den problemställning som fanns ansågs det viktigt att komma åt den subjektiva 

tolkningen från användarna. Eftersom intervjuer är en insamling av subjektiv data ansågs detta 

vara en av det bättre anpassade metoderna. Man kan använda sig av tre stycken huvudgrupper av 

intervjustukturer. Dessa brukar klassificeras som ostrukturerad, semistrukturerad och 

strukturerad. Beroende på vilken typ av information man söker applicerar man de olika 

strukturerna. Det finns två olika informationsvarianterna som är intressanta, kvantitativ eller 

kvalitativ. Kvantitativ är den data som fås in utifrån semi-objektiva metoder där personen 

exempelvis graderar upplevda känslor eller liknande, på så sätt erhålls mer hårddata som kan 

bearbetas och generaliseras. Den Kvalitativa informationen är mer beskrivande utifrån personligt 

tycke och är mycket mer subjektivt kopplad (ibid). 
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Den metod som används inom detta projekt är den semistrukturerade intervju. Denna variant 

tillåter intervjuledaren att ha en halvstrukturerat upplägg där huvudsakliga diskussionsområden 

valts ut men där den intervjuade får prata fritt inom detta område. Frågor inom denna struktur 

brukar hållas öppna vilket innebär att den intervjuade får svara fritt och inte hänvisas till redan 

förbestämda svarsalternativ. Detta är av stor vikt då projektet inte säkerställt den huvudsakliga 

orsaken och problemformuleringen än. Den insamlade informationen från en semistrukturerad 

intervju kan både vara kvantitativ eller kvalitativ (Bohgard. m.fl. , 2008). 

 

4.1.3 Observationer 
Observationer är en viktig aspekt för att komma åt information över hur användaren arbetar med 

layoutritningen för ledningsnätet. Metoden bygger på att man iakttar och granskar hur människor 

reagerar och arbetar i vissa situationer. På så sätt kan man få information om exakt hur 

användaren agerar. Många gånger kan det skilja sig vad man tror att man gör och vad man 

egentligen gör. Observationer kan göras direkt eller indirekt. Direkt är då observatören är med 

vid situationen och står bredvid observationsobjektet. Vid en indirekt observation är inte 

observatören närvarande utan endast en filmkamera eller annan typ av övervakningsutrustning 

utnyttjas för att observera situationen. 

 

Inom detta projekt används en variation av observationer. Eftersom konstruktörerna som 

kommer i kontakt med layoutritningen inte gör detta kontinuerligt utan mer periodvis skulle en 

vanlig observation vara meningslös. Konstruktörer och användare uppmanades därför ta kontakt 

då de ställdes inför ett problem angående layoutritningen för ledningsnätet. Utifrån detta 

observerades sedan hur konstruktören kommer interagera med ritningen och vilka verktyg som 

använde för att lösa problemet.  

 

Förutom att observationerna kan bidra med viktig fakta kring layoutritningen bidrar de dessutom 

med information kring arbetssätt och arbetsmetoder inom avdelningen RECI. 

 

4.1.4 Praktik   
Genom att få möjlighet att komma ner till chassiproduktion och granska monteringslinjen kan 

detta bidra till ökad kunskap och förståelse kring kablage. Under de två inplanerade dagar 

erbjuds möjlighet att både utföra observationer samt att få testa på monteringen av kablaget. 

Praktiken kommer att ske på båda de lastbilsmonteringslinjer som finns i fabriken i Södertälje, 

Utvecklingslinjen (SOP) och Produktionslinjen (SOCOP). Det är specifikt de stationerna som 

hanterar kablagehanterning/-monteringen som är av intresse för projektet. Mellan tiden på de 

båda två linjerna besöks även Q-team (Quick-team) för att diskutera deras koppling mellan 

produktion och RECI. Genom praktik skapas en större produktkännedom. Både för de specifika 

komponenterna så som kablage men även den slutgiltiga produkten (lastbilen).  

 

Genom produktkännedomen kring kablage skapar praktiken värdefulla kopplingar mellan 

ritning, utveckling och fysisk slutprodukt. Detta är något som ligger i stor betydelse vid 

konceptuell utveckling kring layoutritningen för ledningsnätet. 
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4.2 Undersökningsresultat 

Utifrån de interna undersökningarna skapades en större förståelse över problembilden som finns.  

Resultaten över studierna som gjort finns att hitta i detta underkapitel. 

  

4.2.1 Enkäter 
Den interna enkätstudien som genomfördes skickades ut i två omgångar. Den ena delades ut 

inom gruppen/grupperna RECI/RECS vilket har en större sannolikhet att dessa kommit i kontakt 

med chassilayout ritningen. I omgång två var syftet att hitta andra grupper inom Scania som 

blivit berörda av denna. För att hitta personer som kommit i kontakt med layoutritningen för 

ledningsnätet gjordes ett strukturträd av grupper och avdelningar, se bilaga B. Utifrån detta träd 

och hjälp av handledare kunde tänkbara avdelningar isoleras för att slippa skicka ett internt 

dokument till alla inom Scania. Deltagandet inom enkätstudien valdes att illustreras grafiskt för 

att få en förståelse över hur många som berörts av ritningen respektive hur många som svarade 

på enkäten. Figur 11 visar deltagandet inom RECI/RECS. 

 

 
 

Figur 11. Enkätsammanställning över svarande från RECI och RECS 

 

Alla svarande inom dessa grupper hade varit i kontakt med ritningen samt använt den vid något 

tillfälle. Ritningen är en del av arbetet och vanligast är att konstruktören kontrollerar ifall 

ritningen behöver uppdateras i ett ”grönpils” projekts slutfas men den används även kontinuerligt 

i ”rödpils” arbeten då det sker avvikelser i produktion. Konstruktörer vid RECS uppger också att 

de kommit i kontakt med ritningen under ”rödpils” arbeten. Från enkäten var resultatet att hälften 

av de tillfrågade kommit i kontakt med ritningen ofta. Totalt var det ett svarsresultat på 50 % 

vilket ansågs godkänt trots att större deltagande hade varit att föredra.  

 

Externt valdes det att skicka ut samma enkät dels för att svara på samma frågor kring ritningen 

men även kartlägga vilka avdelningar som kommer i kontakt med ritningen.  Figur 12 visar 

datarelationen över enkätutskicket. 

 

 
 

Figur 12. Enkätsammanställning över svarande 
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För webbenkäter eller utskickade enkäter till grupper utan personlig koppling förväntas inte alls 

samma svarsfrekvens som inom RECI/RECS. Enligt riktlinjer brukar en svarsfrekvens på 30% 

vara ett godkänt mål (Survey monkey, 2013). 59 personer av 180 på det utskickade e-mailet, av 

dessa 59 svarade femton på hela enkäten det vill säga de hade kommit i kontakt med ritningen. 

Detta motsvarar 33 % svar från den tillfrågade gruppen och totalt 8,3 % svarande som kommit i 

kontakt med ritningen i sitt arbete på Scania. Detta ansågs som ett bra svarsresultat och skall 

därför tas i beaktning. Trotts att en relativt låg andel svarande hade kommit i kontakt med 

ritningen sågs detta ändå som ett positivt resultat då en tydlig kartläggning av användare kunde 

göras. Enkäten visade att användarna utanför gruppen RECI/RECS i huvudsak var REE (Q-

team), processtekniker inom MSTC på chassimonteringen samt SCB. Det var två svarande från 

RoD som använt ritningen och inte hade koppling till RECI/S, inga slutsatser kunde dras varför 

just de hade arbetat med layoutritningen då andra från samma avdelning aldrig hade hört talas 

om ritningen. Stor feedback kom från en konstruktör vid RESA, denne hade dock tidigare arbetat 

på RECI och anses som en av de huvudansvariga för ritningen i ett tidigare stadium. Det samlade 

resultatet av enkäten med citat från svarande finns att se i figur 13 nedan: 

 

 
Figur 13. Sammanställning av enkät 
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4.2.2 Intervjuer 
Resultat och summering av den information som samlats in under de utförda intervjuerna. 

 

RECI 

Utifrån denna tidiga intervju kunde mycket av problemformuleringen utformas och förtydligas. 

Tidigt i projektet granskades hur signalsystem och fysiska uppbyggnaden av kablaget var 

utformat, detta diskuterades även här. Det var i detta skede som det blev klart att problemet inte 

var kopplat mot att det fysiska nätet var dåligt, ledningsnätet ansågs vara uppdaterat till senaste 

tekniken och bra utvecklat. Här uttryckte de deltagande intervjuande att de ansåg att problemet 

låg i användningen av layoutritningen för ledningsnätet (Sjödin, 2013
7
). 

 

Layoutritningen som används i dag är en konstruktion som ej fanns vid lanseringen av Scanias 4-

serie. I början tillverkades ledningsnätet enligt en gammal analog ritning, i dagens läge är detta 

en antikvitet och få eller ingen kommer ihåg ritningsnumret på denna. Då var det ”learn by 

doing” och kunskap lärdes ut från person till person utan dokumentation. Det här var på Scania 

4-seriens tid och i dag finns det tyvärr inte många att prata med angående 4-seriens ledningsnät 

på grund av att dessa ingenjörer har gått i pension (ibid).  

 

På 4-serien fanns det inga CAN-bussar då man byggde ledningsnät på lite andra sätt än idag. Den 

ritningen som används idag introducerades först till NGS 2004 och har sedan dess byggts på och 

uppdaterats, men har fortfarande samma ritningsnummer. Vid introduktionen av NGS fick 

produktion i princip ingen hjälp från konstruktörerna i form av ritningsunderlag och 

monteringsritningar medan i de idag kommer med klagomål så fort en komponent saknar god 

specificering (ibid). 

 

På ritningen finns tabeller med infonummer, dessa nummer förklarar varianter av dagens ritning 

och restriktioner för olika varianter. Varje infonummer kostar pengar hos leverantören då detta 

kräver att de behöver utföra jobb utöver det vanliga för alla separata konfigurationer. Vad exakt 

ett sådant infonummer kostar har inte kunnat konstateras (ibid). 

 

Vid konstruktion av ledningsnätet uppdateras kablaget konstant, det vill säga att kablar dras får 

nya dragningar och placeringar i viss mån. Däremot kommer många ändringar aldrig in i 

layoutritningen. Det går istället in i en cirkel av uppdateringar där lösningar bollas fram och 

tillbaka då en lösning kan fungera för en komponent (läs avdelning på Scania) men inte fungerar 

för en annan. Det är alltså ett ständigt givande och tagande med dagliga kompromisser (ibid).  

 

För att veta hur layoutritningen skall uppdateras analyseras variantfloran av kablagesystemet för 

att se vilka konfigurationer som är vanligast. Ändringar görs på layoutritningen om det är så att 

en större andel lastbilar berörs. Är det så att ett mindre antal (~10) lastbilar påverkas negativt så 

väljer man att det blir avvikelser i produktionslinjen. Detta resulterar i ett internt ärende 

angående avvikelsen på dessa lastbilar. Det krävs att alla konstruktörer är medvetna om de 

bakomliggande besluten och historiken. Misskommunikation här kan orsaka att konstruktörer 

kan råka ändra tillbaka konfigurationen, vilket i slutändan kommer resultera i mer och större 

omfattande problem. Det har hänt att en konstruktör gjort en ändring som sedan äntrats tillbaka 

vid ett senare tillfälle då avvikelsen uppstått igen och en ny konstruktör denna gång fått ärendet 

om fel (ibid). 

 

Vad gällande layoutritningens utformning, följer den inte några uppsatta standarder men vissa 

riktlinjer finns. Ritningen är egentligen ”felritad” då färdriktningen är åt fel håll om man ska vara 
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korrekt enligt Scania standard. Det är varje enskild konstruktörs ansvar att se till så att 

uppdateringen på ritningen blir bra genom att förhålla sig till det utseende som finns. 

Uppdateringen granskas sedan av ansvarig senior ingenjör men fokus ligger då på att 

konstruktören gjort rätt, inte konstruktörens placering och strukturering av komponenter. Vid 

intervjun framkom det att indirekt borde gå att finna gemensamma nämnare för ritningen som 

alltid är identiska. Detta skulle kunna användas för att skapa en baslayout. Vid diskussioner 

kring tidigare utveckling av layoutritningen för ledningsnätet konstaterades det att det inte skett 

så mycket utvärdering förutom en utredning om materialvalet för kablaget. Där granskades 

material för att undvika sladden att förhårdna och spricka för tidigt i ålder. Det finns dock ett 

förslag från en tidigare ingenjör på RECI hur man skulle kunna förbättra layoutritningen. Det 

bestämdes under intervjun att denna ritning skulle visas i ett senare skede i examensarbetet för 

att inte fastna i vissa tankebanor (Sjödin, 2013
8
). 

 

Det är sällan att det beställs fel eller levereras fel kablage, oftast ligger felet i specifikationen 

utav kablaget. Produktion tycker däremot att det ofta levereras kablage med felplacerade 

kontaktdon, detta är då med störst sannorlikhet på grund av medvetet beslut från RECI med 

anledning av variantflorans begränsning. Självklart kan kablage missas så att den 

felspecificerade kablaget når produktionslinjerna. När det blir fel använder produktion 

layoutritningen för att reda ut vad som blivit fel. Det är avdelningar inom produktion som flaggat 

för komplexiteten med layoutritningen(ibid).  

 

Ytterligare berörda grupper som kommer i kontakt med ritningen likt RECI är S-order. De 

använder dock en egen kopia av ritningen. På deras version av ledningsnätet har de har kontakter 

och applikationer som ej finns på kommersiella fordon, det vill säga A-order (ibid). 

 

Ergonomiavdelningen 

Ergonomiavdelningen på Scania arbetar mycket med utformning och strävar efter att anpassa 

lastbilen efter användaren. Diskussionen gav inga direkta direktiv hur saker och ting borde 

utformas och se ut angående layoutritningen för ledningsnätet, men bidrog med idéer och viktiga 

saker att ta hänsyn till under projektet.  

 

Det är viktigt att analysera användaren och att anpassa informationen för just denna. Genom att 

sätta användaren i fokus kommer slutresultatet blir mer utformat av användarens behov. 

Användaren skall ges rätt information vid rätt tillfälle. Det bör läggas tid på att se över hur 

användaren fysiskt arbetar då hon eller han kommer i kontakt med ritningen, det kan finnas saker 

runt omkring som påverkar hur man upplever ritningen eller hur man läser den. Fysisk plats, 

läsställning, läsverktyg och möjlighet att skriva ut ritningen är bara ett fåtal exempel (Ricknäs, 

2013
9
). 

 

En viktig faktor är att det skall vara lätt att återhämta sig från fel. Det vill säga, man ska kunna 

starta om i ”informationsflödet” för att antingen söka ny information eller försöka igen. För 

Scanias ergonomi avdelning var detta relevant vid utformning av instrumentpanelen då föraren 

egentligen behöver lägga sin fokus på allt annat än just instrumentpanelen. Finns inte 

möjligheten att starta om i informationsflödet krävs går det åt mer tid att orientera sig vilket kan 

bidra till ett irritationsmoment som till slut leder till en farlig trafiksituation (ibid). 

 

                                                 
8
Sjödin. Andreas. Senior ingenjör. Scania CV. Södertälje. 2013. Intervju 28 Maj 

9
 Ricknäs. Daniel. Interaktionsdesigner. Scania CV. Södertälje. 2013. Intervju 3 Juni. 

 



 

31 

En sista aspekt gavs angående konceptgenerering. Vid undersökning av ritningen genom 

intervjuer och enkäter, eller vid konceptgenereringen är det inte alltid optimalt att visa ritningen 

som examensarbetet handlar om. Då ritningen visas kommer de svarande få mycket svårt att 

tänka utanför ritningen och ett smalare resultat kommer att erhållas (Ricknäs. 2013
10

). 

 

 

Special-order 

Special order, s-order, skiljer sig en aning från resterande lastbilsproduktion, A-order. 

Skillnaderna är dock förhållandevis små. Trots att s-order bland annat bygger militära fordon och 

tyngre gruvlastbilar produceras många av dessa på SOCOP. Det är oftast bara de ingående 

komponenter som skiljer sig.  

 

S-order har sedan tidigare en egen variant av layoutritning för ledningsnät med deras specifika 

kontakter. Att de har en egen ritning anser de som något bra då de lättare kan göra ändringar som 

bara berör dem. Dessutom har S-order kortare ledtider, vilket gör att man vill få in ändringar 

något snabbare(Lundberg, 2013
11

). 

 

Något som nämndes tidigt i diskussionen var ritningens koppling mot den verkliga fysiska 

placeringen. Detta var något som ansågs saknas och att en koppling mot verklig placering på 

exempelvis chassi skulle vara något fördelaktigt att se (ibid). 

 

Vid hantering av ritningar hos S-order är fortfarande papper det som är vanligast och inga 

förändringar kring denna punkt var förväntat i framtiden. S-orders system bygger oftast på flera 

delsystem så det blir en del ritningar man måste ha framme. Det vanligaste var då att man 

orienterade sig i digital miljö för att hitta rätt ritningar som berörde problemet för att sedan 

skriva ut dessa och fortsätta bearbeta problemet (ibid). 

 

Med S-order diskuterades också vissa lösningar och koncept angående hur layoutritningen skulle 

kunna utvecklas. Ett förslag från s-order var att man genom att dela upp ritning till flera 

delritningar som innehåller ett mindre antal komponenter, just som S-order använder sig av idag. 

Dock ansåg de att det samtidigt kunde bli ytterligare komplicerat om man valde att dela upp 

ritningen ännu mer. Övriga idéer och tankar från S-order var kopplat till förståelse. Det skulle 

vara fördelaktigt med 3D modeller kopplade till ritningen så man kan granska enskilda 

utbrytningar eller verkliga konfigurationer. Det skulle vara att föredra om man utifrån ett 

chassinummer kunde skapa en light 3D modell över ett kablage (ibid). 

 

PKC, Leverantör 

Genom en intervju med den Estländska leverantören PKC erhölls viktig information kopplad till 

produktion av kablage. Den insikt i tillverkningen som erhölls var av stor vikt för att kunna 

optimera de potentiella lösningarna mot alla användare. 

 

PKC har de stor erfarenhet över att läsa ritningar och ansåg därför inte att det fanns några direkta 

problem med utformningen av ritningen. Det som ansågs som ett större problem är de ständiga 

uppdateringarna som sker. Genom att utvecklingen och uppdateringen av kablaget sker 

kontinuerligt på Scania kan detta orsaka att PKC ibland har fel ritningar, antingen för gamla eller 

till och med för nya som inte börjat gälla (Fjodorova, 2013
12

).  
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Vid diskussion kring produktionen av kablaget identifierades det att konstruktörer vid PKC 

använder ritningen då denna uppdateras från Scania eller då de ska utforma eller skriva egna 

instruktioner till montörerna/konstruktörerna på tillverkningslinjen. PKC använder sig av ett 

system som de själva benämner Frame FA codes. Genom detta är varje artikel/komponent från 

layoutritningen för ledningsnätet kopplat till en monteringsinstruktion och specifikation. 

Montören börjar med att skriva in chassinumret för lastbilen vars kablage skall tillverkas. 

Därefter erhåller montören ett grafiskt gränssnitt innehållande en lista av moduler/komponenter 

som bygger upp berört kablage, varje komponent representeras av en knapp på en stor digital 

display bredvid montören. Genom att klicka på denna ges direkta monteringsanvisningar för 

tillverkningen, på så sätt minskas risken för fel. Det konstaterades även att trotts 

felspecificeringar klaras ofta kablaget att byggas ändå då det finns stor rutin och erfarenhet på 

PKC. De tester som utförs av kablagen är ofta utformade efter röd respektive vit påse vilket även 

de gör att det direkt minskar chansen till fel vid placering (Fjodorova, 2013
13

). 

 

Inköp 

En regelbunden användare av layoutritningen för ledningsnätet är SCB. Genom en intervju med 

Mikaela Borneson, ansvarig för inköp av kablage, erhölls åsikter om deras behov och krav på 

layoutritning för ledningsnäten. Eftersom SCB ansvarar för att leverantör har rätt 

tillverkningsunderlag behöver de vara insatta i senaste versionsnummer och EFR av 

layoutritningen. Information kring detta finns i dagsläget placerat i ritningshuvudet lokaliserat i 

nedre vänstra hörnet. Denna information är ytterst liten och inklämd mellan diverse annan 

onödig information för SCB. Detta orsakar i sin tur ett omotiverat tidskrävande arbetsmoment 

(Borneson, 2013
14

).  

 

Trotts att alla förändringar är tänkta att gå igenom inköp kontaktas oftast leverantörerna 

konstruktörerna direkt vid problem eller uppdateringar. Något som anses vara effektivt, dock 

hamnar SCB utanför informationsflödet i dessa fall. Vetskapen om det ändrats i EFR eller 

uppdaterat går då passerad vilket ökar kraven på att de själva håller sig uppdaterade i 

informationsflödet (ibid). 

 

 

4.2.3 Observationer 
Något som kan konstateras direkt utifrån de fall som observerats är att erfarenhet är starkt 

relaterat till hur arbetsuppgifterna genomförs. Genom att många av konstruktörerna har stor 

kunskap inom deras respektive områden har de lättare att förstå varför kontaktdon och 

placeringar, samt deras varianter, ser ut på det sätt det gör. 

 

Det har konstaterats att det inte finns riktlinjer för hur layoutritningen för ledningsnätet skall 

uppdateras vid avvikelser och förnying. Hur layoutritningen uppdateras beror på konstruktörens 

tycke och ”smak”.  

 

Alla konstruktörer har dubbla skärmar vid sina arbetsstationer och en del har även ritningen 

utskriven vid sidan av. De som har en utskriven version av ritningen använder denna frekvent 

som komplement till att ha flera ritningar öppnade samtidigt och slipper på så vis bläddra mellan 

ritningsblad på datorn. Det normala för konstruktören är att ritningen finns i någon form på den 

ena skärmen, i Catia (Catia, 2013), Scanias ritningsgranskare (Inline, 2013) eller Adobe Reader 

(Adobe, 2013). På den andra skärmen har konstruktören oftast kompletterande information om 
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problemet som hanteras, oftast ett email angående fel som uppstått, FRAS, eller det för 

uppdraget gällande ECO. 

 

Vid användande av de digitala ritningarna används zoom verktyget mycket frekvent. Dels för att 

lokalisera sig, men även att flytta sig mellan olika delar på ritningen. 

 

4.2.4 Praktik 
Praktiken på produktion var mycket lärorik. Den bidrog till en bättre produktkännedom om 

kablaget och skapade en förståelse för den fysiska utformningen. Även kunskap kring montering 

och installation av kablaget erhölls, se figur 14. Utan denna praktik hade kopplingen mellan 

layoutritning och den verkliga fysiska utformningen varit svår.  

 

En lärdom från praktiken var att de oftast använde andra detaljerade monteringsritningar och mer 

sällan layoutritningen för ledningsnätet. På SOP fanns en person som hade ansvar för kablaget, 

när det var problem rörande kablage var det han som var tillfrågad expert. En intervju med den 

samme hade varit det optimala men i detta fall fick en utskickad enkät vara tillräcklig.  

 

En sista slutsats från praktiken på SOP var att kontaktdon på kablaget ofta hamnat fel, då SOP 

ofta bygger den första lastbilen med specifik specificering. Uppfattningen är därför att de skulle 

ha nytta av en bra layoutritning för ledningsnätet. Problemet är att den befintliga produkten inte 

säljs in som ett verktyg för produktion.  

 

 

 
 

Figur 14. Diskussion under montering vid praktik på SOP. 

4.3 Problem och användarbehov 

Mycket av de identifierade problemen som samlats in går att återkoppla mot ergonomi och 

visuell kommunikation. Den information som presenteras till användaren är rätt, det är på sättet 

den presenteras som försvårar uppgiften. Återkommande tankesätt är att sträva efter att leverera 



 

34 

rätt information till rätt användare vid rätt tillfälle. För mycket och felriktad information orsakar 

komplikationer i onödan.  

 

I detta projekt är den erhållna informationen mycket subjektiv och bygger endast på användarens 

preferenser. Det är något som måste betraktas vid vidare utformning och lösning av koncept, 

subjektiva uppfattningar skiljer sig oftast från person till person. 

 

Det finns förutom de ergonomiska och visuella aspekterna andra problem som bakomligger 

dagens layoutritning för ledningsnät. Det finns problem som är kopplat till arbetsstrukturen för 

utvecklingen av dagens lastbilar och kablagesystem. Utvecklingen som sker idag bidrar till fler 

komponenter och mer elektronik som behöver kablagedragning. Trotts att kablaget är ett vitalt 

system som ligger till grund för att mycket skall fungera är detta något som läggs till sent i 

processen. Genom att kablage är flexibelt och kan förläggas på flera olika sätt bidrar detta till att 

kablage är något som alltid anpassas efter krav från komponenter och delar. Detta bidrar till ett 

dyrt och komplext system av stor variantflora, vilket i sin tur har lett till dagens komplexa system 

av varianter och utformningar.  

 

För att kunna föra vidare projektet krävs, förutom problemidentifiering av bakomliggande 

problem, svar på vad användaren vill ha för att kunna fortsätta utföra sitt arbete hon/han har. 

Utifrån de analyser av material som erhållits har sökt/önskvärd information kunna 

sammanställts, se figur 15 nedan. 

 
 

Figur 15. Informationsbehov 

 

Den nya produkten (konceptet) skall alltså ta med informationen som finns idag men göra det så 

att de önskvärda behoven kan implementeras. På så viss kommer en bättre produkt att utvecklas, 

en produkt som tillgodoser kundernas önskemål och krav. 
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5 TEORISTUDIER 

Genom informationshämtning både innanför och utanför projektets ramar kan nya infallsvinklar 

hittas och på så sätt skapa möjligheter för nya koncept. Inom teoristudien ligger både allmänt 

kända metoder såväl som forskning som kan anknytas till projektet samt underlag hämtat från 

publicerade böcker av erkända personer inom berörda områden. 

 

 

5.1 Nilsens Heuristics 

Nielsens heuristiska principer utvecklades 1990 av Dr. Jakob Nielsen tillsammans med Rolf 

Molich. Syftet med att de togs fram var att ligga till grund för en så kallad ”heuristisk 

utvärdering” som syftar till att på ett enkelt, snabbt och billigt sätt utvärdera ett digitalt 

gränssnitt.  De kallas heuristiska för att de mer skall ses som tumregler än generella principer 

(NN/g, 2013). Uppkomstbringaren själv, Jacob Nielsen är en av de största pionjärerna och mest 

inflytelserika personerna inom användarvänliga digitala gränssnitt och har publicerat flera verk 

inom området ”User Interface” som t.ex. ”Usability Engineering. Nielsens tio heuristiska 

principer är definerade av Jacob Nielsen på engelska men innebörden översätts här till svenska 

(Usability Enginering, 1993); 

 

1. Visibility of System Status 

Ett system bör alltid se till så att användaren blir korrekt informerad av vad som sker 

genom direkt feedback. 

2. Match between the System and the Real World 

Ett system bör alltid prata samma språk som användaren, med symbolik och ord som 

användaren känner till. Se till att information kommer fram på ett naturligt och logiskt 

sätt. 

3. User Control and Freedom 

Användare väljer ofta system funktioner av misstag och borde därför alltid ha en 

”nödutgång” för att så fort som möjligt komma tillbaka till där de började. Implementera 

ångra/upprepa funktioner. 

4. Consistency and Standards 

Gör ditt yttersta för att se till att ditt system håller en kontinuitet över hela gränssnittet, 

användare skall inte behöva undra om ord, situationer och funktioner betyder samma sak.  

5. Error Prevention 

Den bästa designen har inte bara bra felavhjälpning och lättförstådda felmeddelanden, 

den ser dessutom till att minimera risken för att begå fel från början. 

6. Recognition rather than Recall 

Minimera utantill kunskap genom att göra object, handlingar och val uppenbara. 

Användaren skall inte behöva komma ihåg information från en del av en dialogruta till en 

annan. Hjälpinformation till systemet skall alltid finnas tillgänglig. 

7. Flexibility and Efficiency of Use 

Acceleratorer som är dolda för nybörjaren gör ofta att expertanvändaren får ut mer av 

systemet och kan arbeta fortare, d.v.s. systemet lämpar sig lika bra för nybörjare som för 

experter. Tillåt användare att skräddarsy systemets funktioner (macros). 

8. Aesthetic and Minimalist Design 

 Dialogrutor skall inte innehålla information som inte behövs eller sällan används. All 

extra information i dialogrutan konkurerar med den relevanta informationen och minskar 

därmed dess synlighet. 
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9. Help Users Recognize, Diagnose and Recover from Errors 

Felmeddelanden skall vara uttryckta med enkelt språk, direkt indikera vad som är 

problemet samt på ett konstruktivt sätt föreslå en lösning. 

10. Help and Documentation 

Trotts att det är bättre om ett system kan användas utan dokumentation så kan det ändå 

vara nödvändigt att förse hjälp och dokumentation till användaren. Sådan information 

skall däremot vara enkel att söka i, lägga fokus mot användarens uppgift, ge förslag på 

arbetsmetod i steg men inte heller vara för omfattande. 

5.2 Emotional Design 

Emotional Design är en bok skriven av den amerikanske kognitivforskaren och 

användbarhetsingenjören Don Norman. Boken handlar om hur känslor är kopplat mot form och 

hur vi uppfattar föremål. I boken för Norman fram resonemang varför vi tycker om viss 

design/objekt samt hatar andra. Norman ställer upp forskning som gjorts inom området, med det 

givna exemplet av ett japanskt forskarlag. Detta forskarlag lyckades genom test av olika 

bankomater med exakt samma funktioner och layout men med olika form eller design visa att de 

bankomater som var ”snyggare” samtidigt ansågs lättare att använda. När detta test upprepades i 

Israel av en skeptisk forskarkollega uppnådes tydligare resultat. God design ökade 

användbarheten och detta hos ett folkslag som enligt forskaren kulturellt och historiskt inte anser 

att god design är något av betydelse (Norman, 2004).  

 

Norman bygger sina teorier i emotional design runt hans tidigare forskning av mänskliga känslor 

vid universitetet Northwestern i USA. Denna forskning föreslår att mänskliga attribut går att 

härleda från tre olika nivåer/lager i hjärnan. Först den intuitiva nivån som representerar den 

förprogrammerade automatiserade delen i hjärnan. Det andra lagret, den beteendemässiga delen 

hanterar vardagliga funktioner och den sista, tredje delen kallad det reflekterande lagret hanterar 

tankearbete. Norman menar att dessa tre nivåer kommer ur mänsklighetens evolution där 

intuitiva lagret återfinns hos ryggradsdjur, beteendemässiga lagret hos däggdjur och 

reflekterande lagret återfinns hos människor och apor, arvet finns dock kvar och idag innehar 

människan alla tre lager (ibid). 

 

De tre lagerna har olika egenskaper som utmärker dem och på så vis kan man designa för dem. 

Det första intuitiva lagret till exempel är snabbtänkande och är konstruerat så att det snabbt kan 

avgöra om något är bra eller dåligt, farligt eller säkert. Det första lagret sänder sedan signaler till 

musklerna som aktiverar hjärnan. Norman menar att det intuitiva lagret är förprogrammerat 

genom evolutionen att tycka om sådant som ger värme, mat och skydd. Därför tycker vi om 

temperat klimat, glada ansikten, söta smaker och lukter. På samma sätt är vi programmerade att 

ogilla till exempel höga höjder, vassa objekt och bittra smaker. Det beteendemässiga lagret 

handhar hand om de flesta mänskliga handlingar och är omedvetet. Det är detta system som gör 

att man kan köra bil samtidigt som man letar efter rätt radiostation eller pratar i telefonen 

samtidigt. Det reflekterande lagret har högst auktoritet och är det som är unikt för människor och 

apor jämfört med andra djur. När vi har utfört en uppgift har vi förmågan att kunna analysera 

uppgiften och för att kunna förbättra oss till nästa gång eller föra kunskapen vidare till andra. 

Norman menar dock att det mest intressanta är när en nivå samspelar med en annan och ger ett 

exempel med bergochdalbanan; om nu bergochdalbanan upplevs obehaglig, varför tycker vissa 

om att åka den? Först för att en del tycker om att få adrenalinkickar, för det andra att du efteråt 

kan berätta för andra att du har åkt bergochdalbanan vilket ger en slags stolthet att man besegrat 

sin rädsla. I detta fall tävlar dessa två nivåer med varandra och för vissa tar den intuitiva nivån 

över vilket resulterar i att personen står över bergochdalbanan (ibid).  
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Emotional Design handlar egentligen inte om teorin eller forskningen inom emotionell psykologi 

utan om hur man som designer skall tillämpa denna vetskap. Norman menar att trots att de tre 

nivåerna samarbetar på ett mycket komplext plan ändå går att göra användbara förenklingar. De 

tre nivåerna kan länkas samman mot följande produktegenskaper (Norman, 2013): 

 

 Intuitiv design   > Utseende 

 Beteendemässig design > Effektivitet och njutbarhet  

 Reflektiv design  > Självbild, personlig tillfredsställelse, minnen 

 

Problemet nu, som i all produktutveckling är hur man skall kompromissa en nivås krav mot en 

annans. Norman menar att det gör man inte, det går inte att göra den optimala produkten som 

tilltalar alla. Det viktiga blir då att lära känna sin användare och kund. Sätta sig in just dennes 

behov och tillgodose dem, Norman ger i sin bok ett exempel med företaget Global. Deras knivar 

är vackra att se på, de är smidda i ett stycke och tilltalar alltså den intuitiva nivån. De är också 

extremt vassa och välbalanserade vilket gör den funktionell. Har man använt en globalkniv vill 

man säkert också berätta om den för andra hur bra den är vilket gör den reflektiv, figur 16 (ibid).  

Figur 16. Visar en global kockniv 

5.3 Kognitiv psykologi 

Den kognitiva psykologin är vetenskapen om hur människan med hjälp av dess sinnen intar 

information, bearbetar den och sedan agerar därefter. Dessa tre kognitiva processer är lärans 

huvudkategorier som sedan delas in i flera underkategorier, där perception och uppmärksamhet 

anses viktiga för hur människan hämtar in information. Syn och hörsel anses vara de viktigaste 

sinnena för att inhämta information men flera andra har också betydande roller beroende på vad 

det är för information som skall tas in, till exempel taktilitet som är högst relevant för en som 

beställer tyger. Detta examensarbete handlar om att visuellt granska en 2D ritning och därför har 

kognitiva processer kopplade mot synen legat i fokus, dock har de andra fyra avgränsade sinnena 

använts som katalysatorer för brainstorming och ”outside the box” tänkande (NE, 2013). 

 

5.3.1 Perception 
Perception är den grundläggande funktion vilken genom människan och andra levande 

organismer upptar information från sin omvärld. Perception är en process som sker då intagna 

stimuli organiseras för att få betydelse. Däremot är perception starkt beroende utav vilken 

kontext olika stimuli befinner sig. Människan fungerar så att varje individs perception är unik, en 

konstruktion utav information beroende av både inre och yttre faktorer. Exempel tidigare på inre 

faktorer är erfarenheter och känslor. Kontrast och intensitet är exempel på yttre faktorer. 

Beroende av dessa faktorer kan människan själv förvränga, förstärka eller kassera intagna stimuli 

(Bohgard m. fl.. 2008).  
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Datadriven och begreppsdriven bearbetning av stimuli 

Perception delas in i två typer av processer för att inhämta information. Datadriven bearbetning 

som utifrån upptagna stimuli omtolkar dessa till mönster och sedan objekt. Begreppsdriven 

bearbetning är motsatsen, vid denna process skall till exempel ett känt objekt lokaliseras. 

Processen drivs av att attribut kopplade till objektet erhåller högst prioritetering och skall 

lokaliseras. I figur 17 illustreras detta förenklat i tre steg. Dock sker egentligen ett dussin 

processer mellan ögats retina och hjärnan (Ware, 2008). 

 
 

Figur 17. Illustrerar de två delprocesserna inom perception (Ware, 2008) 

 

Informationsprocessen kan ses som att vi förstår världen genom ”visuella frågeställningar”. Till 

exempel, du letar efter standard mjölk i en mataffär. Standard mjölk är röd vilket resulterar i att 

röd färg prioriteras bland all stimuli, det vill säga var är det rött? Detta sker hela tiden både 

medvetet och omedvetet. Det viktiga vid design av displayer, detta fall ritning, blir då att se till 

att de visuella frågorna kan bearbetas fort och på rätt sätt för varje kognitiv uppgift som krävs 

(Ware, 2008). 

Förväntningar 

Utifrån människans tidigare upplevda erfarenheter kommer denne i en ny situation förvänta sig 

liknande resultat, alltså begreppsdriven perception. Till exempel en klottrare står och målar 

iförda byggarbetskläder passar de in i sammanhanget för hur ett bygge kan se ut. Då kommer 

med stor sannolikhet den förbipasserande människan inte reflektera över klottraren. Hur en 

människa uppfattar en situation beror alltså på dess tidigare erfarenheter. När en människa är i en 

ny situation underlättar det därför om det finns element som påminner om tidigare erfarenheter. 

Ett klassiskt exempel hur betydelsen av något kan ändras utifrån ett speciellt sammanhang är 

dessa två teckensekvenser; A-13-C och 12-13-14 där 13 i den första sekvensen påminner om ett 

B, även illustrerat i figur 18 (Bohgard m. fl.. 2008).   
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Figur 18. Illustrerar hur sifferkombinationen ”13” i fel sammanhang kan ses ut som bokstaven ”B” (Bohgard m. fl. 

2008). 
 

 

5.3.2 Synsinnet  
Av de mänskliga sinnena är synsinnet det dominerande då upp mot åttio procent av alla 

sinnesintryck tas in via ögonen. Synen är också det sinne som människan till störst grad förlitar 

sig på. Trotts att det endast kan få visuell stimuli 170° horisontellt, till skillnad mot hörseln som 

får stimuli 360°. När synsinnet är aktivt letar det ständigt efter mönster och strukturer. Det finns 

flera viktiga parametrar som styr hur effektivt ögat bearbetar ljuset (visuella stimuli), dessa är: 

kontrast, djupseende, detektering av rörelse, färg- och mörkerseende (Bohgard m. fl., 2008).  

 

Kontrast 

Kontrast betyder att något (objekt/omgivning) har stark skillnad i färg eller ljusstyrka. Känslighet 

för kontrast innebär då att synsinnet kan detektera skillnader mellan mörka och ljusa ytor och 

kontrastkänslighet blir då avgörande för att kunna detektera former. Om det är högkontrast 

innebär det att ett objekt är lätt att särskilja från ett annat, till exempel vid goda ljusförhållanden. 

Kontrastkänslighet försämras med åldern, känsligheten försämras ytterligare om objekt är i 

rörelse. Känsligheten för hur kontrast påverkas gör det till en intressant designparameter i 

produktutvecklingen (ibid). 

Färgseende 

Det mänskliga ögat är mycket skickligt på att detektera färg och skillnader i färg. Vissa individer 

kan detektera upp mot tio miljoner olika kulörskiftningar men detta kräver optimala 

ljusförhållanden. När ljuset blir svagare sjunker samtidigt förmågan att detektera färger. Vid 

mörker kan synsinnet dock fortfarande detektera nyansskillnader förutsatt att ljuset som träffar 

ögat har olika våglängder (ibid). 

 

Vissa människor saknar viss förmåga att kunna detektera färg, detta kallas för färgblindhet. Det 

vanligaste är oförmågan att kunna se skillnad på rött och grönt. Färgblindhet är vanligast bland 

den manliga populationen där ungefär åtta procent är färgblinda. Färgblindhet förekommer även 

hos kvinnor, dock med låg procentandel runt en procent. Det finns även blå/gul färgblindhet men 

det är mycket ovanligt, däremot är det lika fördelat mellan könen. Idag finns det få 

arbeten/sysslor som går bort vid färgblindhet, detta för att det går att ”designa” bort problemet. 

Ett exempel på detta är trafikljus som är designade med ”redundans” vilket innebär att de ger 

överskott av information i och med att översta lampan alltid är grön, det vill säga kör (ibid).  
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Ögonrörelser 

Om man sitter och tittar rakt fram är synfältet maximalt 170° horisontellt. Om du då håller fram 

din tumme framför dig är det endast din nagel som du ser skarpt. Då säger det sig självt att för att 

kunna se objekt skarpt behöver ögat göra förflyttningar eller rörelser, dessa rörelser kallas för 

sackader. Sackaderna går mycket fort (kring femtio millisekunder) men det är först då ögat står 

helt stilla och fokuserar som information kan hämtas in. När ögat intar information kan det ske 

genom sökning eller skanning. Vid sökning sker sackaderna slumpmässigt då målet är okänt men 

sökning innefattar även viss skanning.  Då ögat skannar efter information sker detta systematiskt 

då målet är känt, ett exempel är läsningen av en bok då ögat skannar ord från vänster till höger, 

uppifrån och ner. Hur resultatet av sökningen skall tolkas påverkas av två aspekter, den första är 

hur pass iögonfallande objektet är. Den andra är vilka förväntningar betraktaren har över 

objektets utseende och läge. Hur pass effektiv sökningen är beror alltså starkt till betraktarens 

egna erfarenheter och sinnen, det vill säga perception. Detta visar på att begreppsdriven och 

datadriven bearbetning av stimuli sker tillsammans. När du då söker efter ett objekt som befinner 

sig mitt i ett hav av liknande stimuli resulterar det i en ”nål i en höstack" effekt. Något som är 

viktigt att tänka på vid design av ett interface eller en ritning blir då att se till att få objekt möjligt 

liknar varandra, eller att rätt objekt liknar varandra och sticker ut. När objektet är funnet skall 

objektet också verifieras, är det rätt objekt? När flera objekt liknar varandra blir det avsevärt 

svårare och påverkas likt sökandet av den enskilda människans perception (Bohgard m. fl., 

2008). 

 

5.3.3 Minnet 
Minnet är processen i hjärnan som styr, lagrar och hanterar information. Minnet delas generellt 

in i tre typer av minnen, arbetsminnet, ikoniskaminnet och långtidsminnet. Det ikoniska minnet 

är mycket kortsiktig lagring av information eller stimuli på ögats retina. Denna information 

ersätts då nyare stimuli ges eller att tiden går för långt. Denna information saknar någon direkt 

betydelse då hjärnan ännu inte hunnit tolka denna. Arbetsminnet är minnet som används för att 

temporärt ta hand om information samt håller den aktiv. Informationen som sitter i arbetsminnet 

kan antingen genereras direkt av stimuli från omvärlden eller dras ur långtidsminnet men oftast 

fungerar det så att stimuli från till exempel ögat kombineras med erfarenheter ur långtidsminnet 

för att i sin tur kunna bringa betydelse till den intagna informationen. Långtidsminnet är den del 

av minnet som innehar all tidigare inhämtad information. Trotts att det ses som en egen del av 

minnet skall det inte ses som separerat från arbetsminnet då arbetsminnet egentligen kan ses som 

information som vid behov aktiveras i långtidsminnet. Av dessa tre typer är det dock 

arbetsminnet som anses vara mest begränsande när det kommer till visuellt tänkande, i figur 19 

visas en illustration av hur de tre typerna av minnen är sammankopplade (Ware, 2013). 

 

 
 

Figur 19, Illustrerar hur de tre minnestyperna samordnas (Ware, 2013). 
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Arbetsminnet 

Figur 19 illustrerar de tre typerna av minnen och hur de samordnar. Ur figuren framgår också att 

arbetsminnet delas in i flera underkategorier, dessa är först system för visuell och auditiv 

information samt system som styr kroppsrörelser och verbala funktioner. Det kan även finnas 

ytterligare system som styr kognitiva handlingar och motorik. Som nämndes tidigare är 

arbetsminnet den svaga länken i minnet och då inte bara för visuellt tänkande utan även för de 

flesta typer av tänkande. Detta på grund av att information som är under bearbetning enkelt kan 

störas ut av nyare information. Då människan i sin naturliga miljö men också dagens miljö 

snabbt kan behöva värja för all möjliga tänkbara hot och underliga situationer krävs det ett 

arbetsminne som snabbt kan utföra handling. Under dessa kritiska situationer kan endast en 

process bearbetas åt gången, ytterligare faktorer som känslor och stress begränsar arbetsminnet 

än mer. Information som snabbt blir ersatt av nyare tenderar också att bli bortglömd då den ej 

hinner överföras till långtidsminnet (Ware, 2013).  

 

Det finns metoder för att mäta kapaciteten för arbetsminnet och oftast mäts detta i enheten 

chunks, en enhet som används inom många multimedia format och betyder sammansatta enheter. 

Genom forskning har man funnit att en människa i regel kan hålla mellan 5 – 9 enheter aktiva 

samtidigt. Detta mäts praktiskt med att en testperson får se kortare sifferkombinationer visas i 

kortare intervaller. Testpersonen ombeds sedan att repetera så många enheter som möjligt. 

Testen ger bäst resultat för siffror då det endast finns tio olika siffror. Används ord blir resultatet 

kraftigt försämrat då antalet ord i princip är oändligt. Vad som däremot är intressant är att tester 

visat att kapaciteten för arbetsminnet kraftigt kan ökas vid hård mental och teknisk träning, som 

bäst har testpersoner kunnat repetera upp till åttio siffror. Testpersonen som uppnådde dessa 

extrema nivåer använde en teknik där personen översatte siffrorna till löptider vilket gjorde att 

flera ental blev enheter istället vilket resulterade i att personen fick tillgång till betydligt fler 

siffor i arbetsminnet. Dessutom lärde personen sig att ordna enheter i grupper som sedan 

kombinerades till nya enheter. Enheterna kunde personen sen ordna ytterligare ett steg. Grupper 

av högre ordning kunde personen ”packa upp” för att komma åt siffrorna längst ner i ordingen, 

det vill säga det sökta. Forskarna märkte också att denna process skedde allt fortare ju mer 

träning testpersonen fick. Resultaten från forskningen kan visa på att det är denna process som 

sker då någon går från att vara novis till att bli en expert. Det innebär att experter kan hålla fler 

begrepp aktiva samtidigt i arbetsminnet genom att de sorterar och grupperar enheterna 

effektivare (ibid).  

 

Denna typ av experiment har också gjorts med visuella mönster med olika färg som visas i 

intervaller, dock med svagare resultat. Här har max tre mönster i följd kunnat memoreras. Ett 

exempel som många kan relatera till är bilkörning. Vanliga misstag för nybörjare är tunnelseende 

där bara det som sker framför bilen registreras till skillnad mot en van bilkörare som ser det 

mesta som sker runt hela bilen. Ett problem från detta är att experter kan få svårt att detektera 

detaljproblem i system, vilket i sig är en av huvudorsakerna till denna uppsats (Bohgard m. fl., 

2012). 

 

Långtidsminnet 

I långtidsminnet lagras inhämtad information, detta är något som sker under hela livet. Generellt 

förknippas långtidsminnet med en del som kallas för episodiska minnet. Detta minne innefattar 

konkreta händelser som vi medvetet kommer ihåg, som när vi ”reser tillbaka i tiden” till en 

speciell händelse. Detta minne är dock bara ett fragment av det totala långtidsminnet som 

dessutom består av motoriskt minne och perceptuellt minne. 
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En vanlig uppfattning om minne är att vi lagrar allt vi upplever och att när vi förlorat minnen så 

är det i själva verket kartan till var minnet är lagrat som vi tappat bort. Vissa menar dock att vi 

egentligen endast kommer ihåg det som lagras under de första tjugofyra timmarna efter att en 

händelse inträffat. Forskning har visat på att lagringskapaciteten i hjärnan är ytterst begränsad 

och att vi bara lagrar några hundra megabyte data under en hel livslängd. Det som istället gör att 

vi till synes har obegränsad kapacitet beror på hjärnans oerhörda flexibilitet och att ny 

information eller sinnesintryck alltid utgår från befintlig kunskap och alltså bara byggs på (Ware, 

2013). Hur själva långtidsminnet fungerar går att illustrera genom att likna det med ett nätverk 

av sammankopplade begrepp. När väl ett begrepp aktiverats och processats i arbetsminnet blir 

andra begrepp som är relaterade, alltså i samma nätverk också till viss del aktiverade. De hamnar 

i en sorts ”stand-by” läge och kan snabbt aktiveras i följd (Collins & Loftus, 1975). Det här är 

forskning som ett forskarlag publicerat. Det finns alltså andra teorier om hur minnen i 

långtidsminnet används men Ware menar att rent intuitivt fungerar modellen. Till exempel, om 

du tänker på bil så märker du att en rad andra begrepp förknippade med just bilen kommer fram 

som till exempel bilkörning eller drivmedel och dessa har i sin tur en rad begrepp kopplade till 

sig, man kan enkelt prova själv med vilket vilken ord som helst, se figur 20 (Ware, 2013). 

 

 
 

Figur 20. Illustrerar hur ett nätverk av begrepp aktiveras i långtidsminnet. 

 

Anledningen till att en del begrepp blir svårare att komma ihåg är att det inte finns naturliga 

kopplingar mellan det man vill komma ihåg och andra begrepp som har tydliga 

sammankopplingar. Resultatet av detta blir att det ibland kan ta mycket lång tid att komma ihåg 

specifika saker, det kan ta minuter men till och med så långt som dagar. Många kan antagligen 

känna igen sig i att helt plötsligt komma ihåg namnet på någon som man sökte två dagar tidigare. 

På den grunden tror de flesta forskare inom området att glömska mer beror på att man tappat 

kartan till minnet än att det faktiskt är raderat i minnet (Ware. 2013). 

 

Det finns också rent visuellt långtidsminne. Det visuella arbetsminnet har från forskning visat att 

det inte fungerar på samma sätt som det verbala minnet. Då det verbala minnet består av nätverk 

uppdelade i generella koncept fungerar det visuella minnet genom att en bild aktiverar ett färdigt 

semantiskt nätverk med koncept som passar mot det vi såg. Detta bevisas genom att vi snabbare 

identifierar objekt i dess naturliga, eller vanligaste miljö. Till exempel en hammare i en 

verktygslåda. Detta kan vara ett viktigt verktyg vid abstrakta illustrationer som till exempel en 

2D ritning (ibid). 
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5.4 Augmented reality 

Augmented reality eller ”förstärkt verklighet” på svenska är en teknik som egentligen funnits en 

längre tid på marknaden. Det är med hjälp av dagens teknik augmented reality börjat utvecklas 

till ett konkret hjälpmedel med avancerade funktioner. Som militärapplikation har enklare 

augmented reality varit verklighet i femtio år i och med head-up displayen (HUD), se figur 21. 

(Wikipedia, 2013) 

 

 
 

Figur 21, Visar HUD i stridsflygplan 

 

HUDens uppgift är att förstärka verkligheten för piloten genom att i realtid projicera flygdata 

direkt framför ögonen på piloten som annars skulle behöva visas av fysiska instrument.  

 

På åttiotalet, samtidigt som HUDen applicerades i bilen kom också de första datorspelen. 

Datorspelen har tills idag utvecklats med sådan takt att grafiken idag är nästintill verklig. Det 

senaste steget i utvecklingen har blivit att man tagit ut grafiken från skärmen för att applicera den 

direkt framför dina ögon i den verkliga världen och det är vad som exakt menas med augmented 

reality (ibid) 

 

Augmented reality ses idag som en av de nästa stora teknikerna som antagligen kommer 

revolutionera vardagen på 2010-talet på samma sätt som persondatorn gjorde det på 1990- och 

2000- talet och möjligheterna ses som närmast oändliga (Farber, 2013). Idag finns det möjlighet 

att själv installera applikationer på sin mobiltelefon som ger en augmented reality med hjälp av 

kameran i mobilen och skärmen, till exempel telefon applikationen Wikitude (Wikitude, 2013). 

Företaget Google håller nu på och utvecklar en produkt som applicerar augmented reality genom 

glasögon, kallade ”Glass”. Glass kan projicera grafik direkt på glaset framför ögonen samtidigt 

som kameror filmar verkligheten och läser av vad som finns framför. Till exempel du är ute och 

springer och behöver vägbeskrivning. Glasögonen projicerar då vägbeskrivning framför dina 

ögon som i figur 22 (Glass, 2013).  
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Figur 22. Bilden visar ett exempel på data som skulle kunna projiceras framför ögat i realtid med Google Glass. 

 

Det finns även applikationer som vänder sig till industri och ritningshantering. Ett exempel är e-

drawings som är utvecklat och framtaget av Dassault systems. Med hjälp av en surfplatta och en 

augmented reality global marker kan du projicera en virtuell modell så att den ser ut att stå 

framför dig, se exempel i figur 23 (E-drawings, 2013). 

 

 
 

Figur 23, Visar programmet ”e-drawings” augmented reality function, det vita pappret är marker. 

 

Genom den placerade markern på bordet får den virtuella modellen en orientering i rymden. Det 

går på så sätt att orientera sig runt bordet, alternativt flytta papperskoden, för att se de olika 

vinklarna. Applikationen funkar så att man kan interagera med produkten på ett sätt som om den 

skulle stå på bordet framför dig. Det finns även tillhörande verktyg som tillåter basoperationer så 

som exempelvis visa eller dölja komponenter och zoom.  
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5.5 Forskning kring läsmedier 

I enkätstudien var en punkt att undersöka hur den allmänna uppfattningen var kring granskning 

av ritningar i 2D. Fördrog konstruktörerna analoga eller digitalta medier? Genom programmet 

Vetandets värld på Sveriges Radio P1 kunde projektet ta del av forskning angående vilket typ av 

läsmedier som är bäst ur ergonomisk synvinkel (Vetandes värld, 2013). Dokumentären hette 

”Pappersbok, läsplatta eller surfplatta” och i programmet ville Vetandets värld ta reda på vilket 

medium som ger oss bäst förutsättningar till att ta åt oss innehållet. Programmet var uppdelat i 

tre delar. Den första delen bestod i att Vetandets värld satt ihop en egen testgrupp med tre 

personer som skulle testa och jämföra de tre olika medierna. Den andra delen bestod i att de tagit 

del av ett tyskt forskarlags resultat, detta forskarlag hade genom att övervaka EEG (Vårdguiden, 

2013) och ögonrörelser jämfört skillnader vid användning av berörda medier. I den sista delen av 

programmet hade de intervjuat en svensk forskare och datorlingvist vid Bernadotte Laboratoriet, 

Gustav Öqvist. Gustav Öqvist hade likt det tyska forskarlaget även bedrivit kvantitativ forskning 

på läs- och surfplattor (Vetandets värld, 2013).  

 

Den lilla kvalitativa undersökningen som testgruppen utförde, anses ointressant. Däremot visade 

den kvalitativa forskningen på intressanta resultat. De tyska forskarna kunde inte uppmäta några 

skillnader alls i läsning på de tre olika medierna, bortsett från en av de tre testgrupperna fick en 

marginell förbättring vid läsning på surfplatta. Denna testgrupp bestod av äldre användare. Detta 

resultat anses bero på den höga kontrast som går att få på surfplattan, detta ställer dock höga krav 

på vilken omgivning användaren befinner sig i. Gustav Öqvists forskning visar dock det 

motsatta, att läsplattan (reflexiv skärm) är bättre och snabbare för läsning än surfplattan. 

Forskningen går alltså isär, men den tyska forskning baseras mer på kvantitativ data än Gustav 

Öqvists forskning som också inkluderat upplevda känslor. Gustav Öqvist menar att forskningen 

som bedrivits är gjord på gruppnivå och då finns det alltid människor som sticker ut åt olika håll. 

Det viktiga i slutändan är att det för känns bra för individen själv och hans rekommendation är 

att testa läsmedierna själv och göra en egen bedömning (ibid).  

 

5.6 Visuell kommunikation 

Presentation av data och tekniska specifikationer är något som inte alltid varit så lätt och kan 

fortfarande än idag vara mycket svårt. Det har tidigare inte lagts stor fokus på hur man 

presenterar data eller varför man borde göra det. Det är ofta så att visualisering av data är något 

som är medelmåttigt utfört eller så saknas den visuella presentationen totalt (Agrawala m. fl., 

2011). 

 

Först nu har man börjat inse styrkan i att använda sig av visuell kommunikation för att beskriva 

och hantera data. Att visualisering blivit så populärt är dess slående fördelar. Synen är det sinne 

som är mest dominant av våra sinnen, vilket innebär att vi har det perfekta verktyget för att 

analysera grafisk och visuell data på ett enkelt och effektivt sätt. Från att bara se siffror och data 

kan vi nu använda oss av grafer och visuellt beskrivande figurer som ger oss en bättre förståelse 

över det som presenteras (Iliinsky, 2012). Genom visuella presentationer kan vi lättare hantera 

och jämföra siffror och värden. En bra visualisering kan även göra en glad i dagens täta djungel 

av missvisande information och data. (McCandless, 2010) 

 

Dagens verktyg som finns att tillgå uppmanar till visuell kommunikation av information och 

data. Verktyg som CAD, program som underlättar presentation av interaktiv 3D, till gränssnitt 

för dagens mobila utrustningar. Genom dagens teknik uppmanas mer visuell kommunikation och 

utvecklingen av detta har på senare tid accelererat vilket resulterat i att vi måste öka kraven på 

hur vi skall tillgodose oss denna information. Är visualisering något som bara är en subjektiv 
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bedömning utifrån skaparen och användaren? Det finns många dåligt utformade visualiseringar 

som godkänns och blir standarder inom industrier på grund av behovet av visuell 

kommunikation. För att underlätta framtida användning av det visuella material som skapas är 

det därför viktigt att ha kunskap om människans koppling till visualiseringar. Hur fungerar vår 

perception och vilka delar är det som egentligen påverkar oss. Vet vi hur grafisk/visuell 

information hanteras och kategoriseras i hjärnan har vi en stor fördel och kan på så sätt undvika 

misstag kring detta (Ware, 2013). 

 

Eftersom det finns mängder av potentiella visualiseringssätt gäller det att ha en förståelse över 

användaren samt det som skall presentera, för på så vis kunna erhålla bästa möjliga effekt. 

Presentera användarna med rätt information vid rätt tillfälle. Det finns även mängder av metoder 

för att underlätta inhämtning av information, Ben Shneiderman skrev i sin guide för visuell 

informationssökning: ” Overview first, zoom and filter, then details on demand”. Han påpekar att 

det är viktigt att en informationsbärare inte bara är något statiskt som ska granskas. 

Informationsbäraren skall istället ge användaren möjlighet att fördjupa sig. Ta sig in på 

detaljnivå och granska det som hon/han behöver eller tycker är intressant för att ta sig vidare. 

Detta ökar vårt tillgodoseende av information (Shneiderman, 1998). 

 

Visuell kommunikation är starkt kopplat till design och ibland antas det vara färg och form. Det 

mer korrekta är att visuell kommunikation är ett samling av olika aspekter, allt ifrån grafisk 

formgivning till syn ergonomi och användargränssnitt. Det Colin Ware visar i sin bok 

Information Visualization, är den vetenskapliga kopplingen till varför vi uppfattar saker som vi 

gör. Boken innehåller information och riktlinjer för hur vi bör visa information. Med hjälp av att 

applicera dessa riktlinjer i produktutvecklingen går det att öka både uppfattningen och 

förståelsen av grafisk information. Något som många företag ställs inför när det gäller utveckling 

av nya grafiska och förbättrade visualiserade verktyg är kostnaderna. Ware menar att det finns 

direkta kopplingar mellan det visuella gränssnittet och det arbetet som utförs som direkt kan 

kopplas till vinster respektive förluster för företag. Att kunna påvisa att visuell kommunikation 

kan bidra med en vinst för företag är en stor och viktig aspekt (Ware, 2013). 

 

Många av de metoder som används inom visuell kommunikation bör betraktas som riktlinjer. 

Exempelvis inom synergonomin och andra allmänna ergonomiska metoder som inte bör 

appliceras rakt av.  Vanligtvis används generella ergonomiska metoder som för varje 

ergonomiskt/visuellt problem anpassas (Ulvengren, 2013
15

). Allt handlar om en balanserad 

trade-off mellan metoder och problem för att hitta det gyllene medelvärdet. Många metoder kan 

också vara motstridiga inom sig själva, till exempel Jakob Nielsens ”Usability Slogans”. Detta är 

något som måste tas till hänsyn vid utveckling av ritningsmaterial då det ständigt kommer finnas 

motstridig information kring utformandet och olika användares behov (Nielsen, 1993). 

 

Exempel på visualisering av data är denna visualisering från Politecnico di Milano, School of 

Design. Denna bild illustrerar kandidat och master programmen som erbjuds. Visualiseringen 

visar kurser och antal elever samt jobb chanser inom de olika fördjupningarna med mera. En 

enkel illustration kan på ett enkelt sätt innehålla så mycket information. Kan vi i dagens samhälle 

lösa större problem genom att ta till hänsyn hur vi presenterar information har vi stora 

möjligheter, se figur 24 (Density Design, 2013). 
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 Ulvengren. Pernilla; Lektor i Industriell arbetsvetenskap och människa- tekniksystem. KTH. 2013. Intervju 28 

Juni 
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Figur 24, Visar en illustration över de olika inriktningarna på ”School of Design” vid Politecnico di 

Milano (Density Design. 2013). 

5.7 3D visualisering  

Genom visuell kommunikation har vanan att hantera grafisk information ökat. Att använda 

grafer och annat visuellt 2D material är i dag naturligt. Detta enkla hjälpmedel har blivit en del 

av informationsinhämtningen. I dagens utvecklingssamhälle är 3D mycket vanligt. Utvecklingen 

av datorer och dess kapacitet ökar ständigt, vilket medför bättre 3D grafik. Eftersom det är 

relativt enkelt och billigt att skapa 3D grafik i virtuella miljöer har detta medfört ett missbruk t 

av 3D grafik. Det är därför viktigt att förstå hur vi som människor förhåller oss till information. 

För att hitta mönster arbetar bland annat hjärnans mekanismer bättre med 2D än 3D (Ware, 

2012) Det är därför viktigt att veta vilken typ av information som eftersöks och därefter applicera 

den metod som är lämplig för informationsinhämtningen. Vid granskningar av CAD verktyg i 

förhållande till klassiska 2D- ritningar har det konstaterats att CAD har sina fördelar då en 

interaktion med produkten krävs för att hitta information. Vidare kunde man konstatera att 2D-

ritningar var en bättre informationsbärare då man bara erhöll statiskt förbestämda vyer i CAD 

miljön.(Cölln. M.fl. 2012). I tidigare examensarbete på Scania granskas fördelar och nackdelar 

kring dessa olika typer av informationsbärande, se figur 25. (Torstensson & Wennberg, 2010) 
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Figur 25. Fördelar och nackdelar, 2D mot 3D (Torstensson & Wennberg, 2010) 

 

Många av 3D systemen på marknaden är dock till stor nytta. Genom att upptäcka fel tidigare i 

utvecklingen kan man undvika onödiga kostnader, vilket bidrar enormt i tillverkningsindustrin. 

3D skapar en lätt överblick över hur olika delar interagerar och sammarbetar tillsammans i 

komplexa konstruktioner. Scanias egna system GEO är ett bevis på att just denna typ av program 

underlättar tillvaron för alla inblandade. Intervjuer genomförda i andra studier konstaterar även 

att om man haft tillgång till information i 3D hade detta kunna medföra kortare ledtider för 

utveckling och produktion (Jacobsson, 2012) 

 

5.8 Selektiv modell generering 

Det finns i dag system som utvecklas med syfte är att kunna generera färdiga modeller och 

ritningar utifrån kundspecifikationer och krav. Kunden ges ett antal val över konfigurationer som 

samtidigt genererar en 3D modell, kunden kan direkt se hur modellen förändras och påverkas av 

ens val. Utifrån kundens val begränsas sedan icke kompatibla varianter bort och på så sätt kan 

man se hur det går att kombinera de olika komponenter som finns.  Utifrån dessa 3D modeller 

skapas sedan automatiska 2D ritningar. Ett företag som hanterar denna typ av 

applikationsutveckling är Tacton. (Andréasson, 2013
16

) 

 

Du som privatperson har kanske redan ha kommit i kontakt med automatiskt genererande 

modeller. Det är vanligt att dagens bilindustri använder sig av liknande, system när de säljer bilar 

via internet, till exempel ”bygg din Volvo”. Där kan du som kund, genom enkla val, modifiera 

din bil och se hur den växer fram genom att exempelvis ändra interiör, fälgar och färg (Volvo 

cars, 2013). Trots att dessa system är starkt kopplade till kundmarknaden kan det finnas potential 

i att använda dessa typer av system i utveckling av bland annat lastbilskonfigurationer och 

komponentgenerering. 

5.9 TED Talk 

TED (Technology, Entertainment, Design) är ett medium för att sprida kunskap och information 

och arbetar under slogan ”ideas worth spreading”. Genom föreläsningar/konferenser presenteras 

en rad ämnen inom olika områden. TED talks är deras videoarkiv av presentationer som finns 

tillgängliga, här finns allt från teknik till design som namnet subtilt antyder om. Denna 

informationskälla är motiverande och kan skapa bättre förståelse över ett problem då de 
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presenteras muntligt och från skaparens perspektiv. TED föreläsningar har under detta 

examensarbete bidragit med flera viktiga faktorer. Först som ren inspiration för projektet. 

Dessutom har TED föreläsningarna fungerat som inkörsport för flera av källorna till projektet. 

Under TED föreläsningen har dessa källor sammanfattat sin forskning och verksamhet för att på 

så vis ge projektet ytterligare skrivna källor att djupdyka i. Det finns två huvudkällor som båda är 

upptäckta genom TED (TED, 2013).  

 

 David McCandless: The beauty of data visualization  

McCandless TED föreläsning i figur 26 handlar om hur abstrakt data genast ges mening då 

det visualiseras och sätts in ett sammanhang. Genom McCandless illustrationer har 

nödvändig inspiration för detta projekt hämtats (TEDMcCandless, 2013).  

 

. 
Figur 26. David McCandless under TED föreläsning 

 

 Don Norman: 3 ways good design makes you happy  

Normans TED föreläsning i figur 27 handlar om emotionell design och varför detta är 

viktigt. Denna TED föreläsning resulterade i djupdykningen i boken Emotional Design 

beskriven i kapitel 5.2 (TED Norman, 2013). 

 

 
 

Figur 27. Don Norman under TED föreläsning 
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5.10 Sammanställning av teoristudien 

Utifrån utförda studier och erhållna referensramar har både problem och frågeställningar kunnat 

summeras för att motivera den valda vägen för projektet. 

 

5.10.1 Visuella och ergonomiska aspekter 
Ergonomiska metoder är relativt generella, detta på grund av att man måste applicera strukturer 

och resonemang beroende på problemet. Det måste därför evalueras och granskas hur man ska 

applicera dessa generella metoder för att hitta bästa ”trade-off” mellan de olika kraven. Det finns 

många likheter inom den visuella kommunikationens riktlinjer och synergonomins utformning.  

 

Genom litteraturstudier av både vetenskapliga artiklar och rapporter granskades applicerbara 

metoder och processer. Det identifierades tre tydliga huvudkällor för mycket av den information 

som hittades. De huvudkällor som ansågs ligga till grunden för mycket forskning och utveckling 

inom just visuell kommunikation är; Jacob Nielsen, Don Norman och Collin Ware. Utifrån den 

frekvent återkommande referering till dessa tre huvudkällor valdes det att applicera dessa 

utvecklade metoder för att analysera och förbättra dagens layoutritning för ledningsnät. 

 

5.10.2 Utvärdering av dagens layoutritning för ledningsnät 
 

Här presenteras utvärderingen av dagens layoutritning för ledningsnät enligt Nielsens Heuristics. 

Dagens layoutritning för ledningsnät beskrivs i kapitel 2 och i figur 5 visas ritningen.  

 

1. Visibility of system status 

Här bör användaren bli presenterad med information om vad som händer, vid uppdatering 

av ritningen och dylikt. Det saknas tydligare information om det som händer vid arbete 

med ritningen, huruvida en ändring blivit godkänd eller ett nytt ECO har blivit 

introducerat. Det finns fungerande visuella statusar som exempelvis uppdateringsfältet 

och dess tillhörande info trianglar, dessa principer kommer att föras vidare in i nya 

koncept. 

 

2. Match between system and the real world 

Ritningen saknar/missar inom denna heuristic flera viktiga logiska aspekter. För att 

underlätta för användaren bör det finnas en återkommande logik som gör det lättare att 

agera. Dagens ritning har bland annat större logikfel, som att färdriktningen på fordonet 

inte är standardiserad.  Koordinatsystemet är dessutom inverterat, siffror och alfabet 

presenteras istället från höger till vänster samt nerifrån och upp.  Något som är av fördel 

med koordinatsystemet är att när man letar efter en ändrad kod står det beskrivet var i 

koordinatsystemet koden finns. Detta är något som försvårar och kan orsaka problem för 

användaren. Då det nu sker en krock mellan våra förväntningar och vad som egentligen 

presenteras försämras arbetsflödet och orsakar större risker för att ritningen läses fel. 

 

Placering av fält och annan information följer inget logiskt mönster utan är placerade 

efter tycke. Det borde presenteras enkla kopplingar mellan systemet och den fysiska 

produkten som förenklar förståelsen. Dagens system har sådana kopplingar genom att 

visa kablagets komponenter, dock anses utförandet behöva modifieras på grund av 

ergonomiska riktlinjer och aspekter. 
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3. User control and freedom 

Svår att applicera på dagens utformning på grund av att detta inte är ett digitalt gränssnitt.   

 

4. Consistency and standards 

Vid utformningen och placering av komponenter finns ingen standard eller konsekvent 

metod. Det krävs tydligare utformningar om hur dessa ska göras eller om det ska finnas 

hjälp som automatiskt strukturerar komponenter vid behov.  Det finns en enlighet i 

ritningen som håller riktlinjer med hur en ritning ska se ut, dock är denna mycket 

komplex och allt för godtycklig. 

 

5. Error prevention 

Det finns inga system för ritningen som minimerar risken att användaren gör fel. Det går 

inte att erhålla feedback över om man läst av allt kring aktuellt problem eller verkligen 

löst problemet.  

 

6. Recognition rather than recall 

Dagens ritning bygger på att användaren ska inneha tidigare kunskap och förståelse för 

ritningen. För att underlätta ritningen krävs metoder och utformningar som gör att 

användaren inte behöver utantill kunskap, utan kan dra slutsatser direkta kopplat till 

layout. Hjälp användaren med kunskap istället för att ställa krav på kunskap. 

 

7. Flexibility and efficiency of use 

Ritningen saknar anpassnings möjligheter för användaren. Dagens ritning upplevs vara 

anpassad för expertanvändare och har ingen anpassningsmöjlighet för oerfarna 

användare.  Alla arbetar olika så det skulle vara önskvärt att man kan skräddarsy sina 

önskvärda funktioner och utformningar. 

 

8. Aesthetic and minimalistic design 

Det större identifierade problemområdet ligger inom denna heuristic. Ritningen är rörig, 

komplex och har i princip ingen estetisk aspekt alls. Då ritningen beskriver samtliga 

konfigurationer för lastbil innebär detta att användaren matas med information som ej är 

relevant vid arbetstillfället. Genom dagens utformning finns inga naturliga fokuspunkter 

och det är svårt att hitta sökt information. 

 

9. Help user recognize, diagnose, and recover from errors 

Finns inga system som i koppling till ritningen enkelt förklarar och visar avvikelser hos 

ritningen, då en sådant uppstår. Dagens ECO eller email med felbeskrivelser måste tolkas 

för att sedan appliceras på ritningen. Önskvärt kan vara ett system som tillåter 

problemidentifieraren att lägga till ”felstatusar” direkt i ritningen. Tydligare standarder 

för felbeskrivningar kan behöva utvecklas för att minska missförstånd. 

 

10. Help and documentation 

Det finns ECOn och kollegor att fråga, dock borde det finnas ett bättre hjälpverktyg 

kopplat till ritningen. Användaren borde lättare och mer strukturerat kunna hitta och se 
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ändringar över tiden. Utförda ändringar borde automatiskt sparas i ändringsträd. 

 

 

5.10.3 Emotional Design 
Anledningen till varför Don Normans teorier om emotionell design förs fram i detta 

examensarbete är följande; Layoutritningen för ledningsnät som detta examensarbete kommer att 

granska och utveckla är en produkt som endast kopplar mot en av de tre typerna av design, 

beteendemässig design. Idag är egentligen inte ens det sant, layoutritningen är idag inte speciellt 

effektiv för någon annan än den som arbetar med den ofta. Under samtal med senior ingenjören 

Andreas Sjödin har det framkommit att det bara är leverantören PKC som tycker ritningen är bra. 

PKC är expertanvändare av ritningen och för dem kan ritningen dessutom uppfylla den reflektiva 

design delen då den möjligtvis förbättrar deras självbild. Ritningen har däremot fler användare 

och det är därför hög tid att skapa en produkt som optimalt kompromissar med de tre ”typerna av 

design”. 

 

5.10.4 Selektiv modellgenerering 
Genom att applicera ett system likvärdigt det Tacton utvecklat, där 3D modeller och tillhörande 

2D ritningar automatiskt genereras utifrån varje lastbils specifikationer skulle i höggrad 

underlätta för utvecklingen av ledningsnät. Finns det möjligheter att inte behöva en layoutritning 

utan att istället använda specifika ritningar kopplade till specifika lastbilar kan flera onödiga 

informationsflöden tas bort. Ett program där man kan välja och filtrera vad som skall visas på 

ritningen är en önskvärd produkt på RECI då det skulle öka förståelsen och effektiviteten 

(Sjödin, 2013
17

).  

 

5.10.5 Augmented reality 
Denna teknik som kombinerar virtuella projiceringar på verkliga miljöer anses vara något som 

kan komma att implementeras allt mer inom utveckling. Många förespår att denna teknik är 

något som kommer att revolutionera vår vardag (Farber, 2013). Genom en förståelse av hur 

denna teknik fungerar och hur denna kan appliceras kan man kombinera ihop statiska dokument 

med interaktiva modeller och information. En tidig förståelse bidrar även till möjligheter att 

ligga i frontlinjen vad gäller moderna ingenjörsverktyg och applikationer. Genom enkla metoder 

kan man i dagens läge visa virtuella 3D-modeller på ett papper med hjälp av en surfplatta och en 

utskrift som i figur 23 i kapitel 5.4. En metod värd att granska vidare då man skulle kunna 

begränsa information på ritningar för att sedan komma åt dem med Augmented reality verktyg.  

 

5.10.6 Läsmedier 
För att granska de olika möjligheterna att presentera ett nytt ritningskoncept är det viktigt att 

känna till de medier som kan erbjudas. Genom studien som hittades inom läsmedier visades det 

att inga egentliga större skillnader mellan de olika medierna surfplatta, läsplatta och bok. Detta 

resulterar i och innebär att projektet inte behöver fokusera djupgående på aspekten hur ett 

läsmedium skulle kunna påverka inhämtningen av information.  
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6 KONCEPTUTVECKLING 

Detta kapitel beskriver konceptutvecklingsfasen i examensarbetet. Konceptutvecklingen 

initierades veckan innan Scania industrisemester och gjorde i och med detta ett uppehåll på två 

och en halv vecka. En workshop genomfördes för att få en kreativ start på konceptutvecklingen 

efter semestern. För inte konceptutvecklingen skulle få för stor omfattning begränsades denna 

mot tid och antal koncept. Från en mängd genererade idéer dels, i projektgruppen men också 

från workshopen bestämdes det att konceptutvecklingsfasen skulle resultera i sex genererade 

koncept varvid ett huvudkoncept skulle utvecklas till slutkoncept. 

 

6.1 Initierande konceptgenerering 

Det finns mängder av kreativa metoder för att sporra utveckling av koncept. Allt ifrån simpla 

metoder som brainstorming till mer komplexa som de sex tänkande hattarna (Mindtools, 2013). 

Under detta koncept valdes ingen specifik metod av konceptgenerering utan den kreativa 

processen fick vara öppen och odefinierad. Tidigare kunskaper inom konceptuell design och 

produktframtagning har erhållits utifrån studier vid KTH och tillämpades på 

konceptgenereringen. En av de tydligare riktlinjerna som är värda att nämna inom kreativa fasen 

är kritik, det finns inga dåliga/dumma idéer. Inom grupper och projekt där det ej finns vana att 

arbeta kreativt är det relativt vanligt att börja analysera idéer allt för tidigt utifrån 

realisationsmöjligheter eller kostnad. Detta begränsar både projektgruppen och dig själv som 

kreatör. Det är därför viktigt att släppa kunskaper om vad som är realiserbart eller inte. En 

orealiserbar ”outside the box
18

” idé kan bidra till koncept på indirekta vis, till exempel genom att 

skapa en fjärilseffekt (NE, 2013). 

 

Inom den kreativa fasen för detta projekt arbetade projektgruppen enskilt till en början för att 

inte influeras nämnvärt av varandra. Därefter kombinerades idéer och koncept ihop för att 

utveckla ytterligare nya angrepp mot problemet. Nedan i figur 28 finns två av de koncept som 

utvecklades för att hitta nya potentiella lösningar till layoutritningen för ledningsnätet. Än mer 

idéer och delkoncept finns illustrerade i bilaga C.  

 

 

 

 
 

Figur 28. Två koncept som undersöker utformningsmöjligheterna 
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 Vanligt uttryck för ovanliga koncept, då man tänker utanför de vanliga begränsningarna. 
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6.2 Workshop 

Workshop, eller arbetsseminarium som man kallar det är i grund och botten ett möte. Workshops 

förknippas oftast med en del aktiva och kreativa åtaganden för att träna processer eller att lösa 

problem. Tanken bakom denna workshop är att kombinera teknisk kunskap med grafisk kunskap 

i en strävan att hitta ett gyllene medel för fortsatt utveckling av layoutritningen för ledningsnätet. 

Genom att Scania är ett relativt studenttät företag tänkte detta utnyttjas för att hämta kreativitet 

och nytänkande. Studentdeltagarna kommer att kombineras med tekniskt kunniga och erfarna 

konstruktörer.  

 

6.2.1 Planerande 
Inför workshopen genomfördes en mindre kartläggning över vilka som skulle kunna vara 

aktuella att bjuda in till workshopen. Då idén var att kombinera expertkunskap med ”outside the 

box” tänkande antogs det optimala vara att bjuda in dels konstruktörer vid gruppen RECI på 

Scania men också studenter vid vår egen skola och program då vi vet att de är kreativa och 

ambitiösa. Ett problem som dök upp i och med detta var svårigheten att bjuda in externa till att 

delta vid en workshop hos Scania i Södertälje och vise versa. Då tidsplanen för detta 

examensarbete var förskjuten mot övriga kursare vid IDE löste det sig då flera av dessa vid 

tidpunkten var anställda hos Scania, dessutom fanns det sommararbetare från KTH på Scania vid 

tillfället för workshopen, dessa blev alltså den andra delen inbjudna till workshoppen.  

 

Tidigare erfarenheter från genomförande av heldags seminarier vid KTH stod som grund vid 

utformandet av workshopen. Då detta inte ansågs tillräckligt för att genomföra en kreativ 

workshop konsulterades Anna Palmér, kursare och erfaren workshopmoderator från Tekniska 

universitetet i Delft, Nederländerna (Palmér, 2013
19

). 

 

Inför workshoppen diskuterades även andra ämnen som tidsåtgång samt metoder och 

frågeställning för workshopen. Något som kan användes vid kreativ workshops är ”how to” 

frågor (H2s). Dessa är till för att underlätta problemlösningen med mer konkreta mål som måste 

lösas. Istället för att presentera en komplex ritning presenterades det frågeställningar kring 

problem som identifierats, se exempel nedan (ibid). 

 

Problem: Det är svårt att veta var på lastbilen man står när man ser layoutritningen för 

ledningsnätet. 

H2: Hur orienterar vi oss lättare mot den verkliga lastbilen? 

 

Problem: Det finns för mycket information presenterad och allt för många komponenter som 

användaren inte letar efter eller behöver se för tillfället. 

H2: Hur når vi ut med rätt information till rätt person?  

 

H2s generas normalt av workshopgruppen vid tillfället tillsammans med moderatorerna men då 

detta var första och enda tillfället ansågs det bra att redan i förväg generera H2s så att 

workshopen skulle fortgå så effektivt som möjligt (ibid). 

 

 

För att ge workshopen mening till examensarbetet var det viktigt att sätta upp tydliga mål, för att 

nå målen kunde sedan metoder och problem utformas, målen som sattes upp var följande: 

 

 Ge nya infallsvinklar till ritningshanterandet 

 Verifiera tidigare identifierade problem, konstatera att det inte finns flera 
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 Hitta andra potentiella lösningsmetoder, förutom de som identifierats i dagens läge 

 Skapa en trevlig och kreativ atmosfär under workshopen 

 Sporras och inspireras av varandra. Både för eget fortsatt arbete inom examensarbetet 

men även ge inspiration och kraft till andra deltagande. 

 

För att lyckas med en workshop krävs det mer arbete än vad man initialt antar, då en god 

grundstruktur kan ta tid att utveckla och testa. Som förstasteg i en kreativ workshop är det viktigt 

att deltagarna lär känna varandra och slappnar av. En god metod för att lösa detta är så kallade 

”isbrytare”. En isbrytare är konstruerad att för låta deltagarna slappna av och samtidigt lära 

känna varandra på ett ledigt och lättsamt vis (Palmér, 2013
20

).  

 

Då konstruktörerna på Scania har flera ansvarsområden och uppdrag ansågs det att tidsåtgången 

för workshopen ej bör överstiga tre timmar för att så många som möjligt skall kunna delta under 

hela workshopen och samtidigt slippa känna stress över förlorad arbetstid. Konstruktörerna är 

däremot själva ansvariga för hur de lägger upp sin arbetstid. Ett deltagande i en workshop 

uppmuntras alltså från Scania om det går att motivera en ökad nytta i ett deltagande, i detta fall 

både för konstruktörerna och författarna till detta examensarbete.  

 

6.2.2 Genomförande 
Till en början planerades genomförandet av workshoppen att hållas under vecka 29. Denna 

vecka har stora delar av Scania gått på semester och de som är kvar har potentiellt möjlighet att 

delta. Dock försköts planeringen vilket resulterade i en senareläggning av workshoppen till andra 

veckan efter semestern. Detta bidrog med en del komplikationer då inbjudningar och 

intresseförfrågningar inte hade möjlighet att nå ut med god tidsmarginal. Av totalt ett 30-tal 

inbjudningar kom gruppen att bestå av sju deltagare utöver två moderatorer.  

 

På grund av att alla inte kunde närvara vid starten blev första delen av workshopen tvungen att 

bryta planeringen. Detta gjorde att de förberedda isbrytarna inte genomfördes som tänkt. Det är 

svårt att uppskatta vad skillnaden hade blivit men stämningen var trotts detta mycket god och 

avslappnad. 

 

För att få deltagare som inte sett eller använt layoutritningen för ledningsnätet tidigare hölls en 

kort presentation och förklaring om vad detta var för något. Därefter satte gruppen tillsammans 

med moderatorerna igång att problemformulera och utveckla H2s. De tidigare H2s stod som 

extra material ifall gruppen skulle få svårt att generera H2s. Gruppen hade däremot inga problem 

att generera egna H2s. Vid genererandet av dessa H2s skapades ett deltagande för att få igång 

den kreativa processen. 

 

Huvuddelen av workshoppen byggde på att lösa de framtagna problemställningarna (H2s) med 

hjälp av olika kreativa metoder. För att få deltagarna att tänka efter bads deltagarna direkt efter 

sammanställningarna av problemen att skriva ner tre lösningar. Dessa idéer väljs sedan att 

sorteras bort direkt, detta för att visa att vi måste få bort de initiala tankarna och söka oss längre 

bort från de självklara idéerna. Det är annars lätt att man fastnar för tidigt vid koncept som inte 

leder någonstans. Dessa idéer placerades på en ”tanke parkeringsplats”. Denna tavla eller plats är 

till för de idéer som kommer upp men kanske inte direkt har någon anknytning till 

huvudproblemen. Under kreativa workshops är det viktigt att inte begränsas utan få utlopp för 

alla sina idéer, har man då en idé som berör något annat skriver man upp den och sedan kan man 

återta den vid ett senare tillfälle efter workshoppen. 
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Något som är viktigt att inse vid kreativt skapande är att ingen idé är dålig, bara beröm och 

positiv feedback får presenteras i denna tidiga fas.  Oavsett om idéerna som tas fram struntar i 

vitala element som teknik eller gravitation. Genom detta kan man skapa en lättsam och lekfull 

miljö som bidrar till att man får tänka mer fritt och obegränsat. 

 

De tre metoder som användes för att sedan analysera huvudproblemet var  Post-it, Karaktärer 

och Begränsningar. 

 

Post it 

Denna övning bygger på att man själv individuellt får gå runt och tänka runt de genererade H2s. 

H2s skrivs ner på en post-it lapp och presenteras på en vägg eller tavla. Därefter får du gå runt 

och sätta fast post-it lappar med förslag, tankar eller idéer kring de uppsatta H2s. På så sätt byggs 

stora kluster av idéer kring speciella problem upp samt att man får tid att tänka och inspireras av 

andra utan att känna sig pressad. I figur 29 syns gruppen arbeta med just denna metod. Grunden 

till metoden kommer från ett kreativitets seminarie som hölls på KTH våren 2012. 

 

 
 

Figur 29. Workshopgruppen arbetar med post-it metoden. 

 

Karaktärer 

Här låter man gruppen ta sig an olika karaktärer och utifrån dessa lösa problemet. Hur skulle 

exempelvis Iron Man, Piff och Puff eller Konan barbaren angripa problemet? Genom att man då 

antar en annan karaktär så kan man ta bort den stress vissa kan känna vid idégenerering då det är 

karaktärens lösning och inte din egen. På så sätt skapar man en lättsam stämning samtidigt som 

man kan hitta potentiella lösningar som finns ”outside the box” (Palmér, 2013) 
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Begränsningar 

 Här fick gruppen utmaningen att ta fram idéer som begränsades, hur skulle ritningen se ut om vi 

bara fick använda oss av lukt? En typ av geometrisk figur? Även här är tanken att få deltagarna 

att se problemet på ett helt annat sätt för att kunna hitta lösningar som från början inte var 

självklara. Denna metod har själv tagits fram av projektgruppen för att testa  visa idéer som fanns 

rörande till exempel geometriska figurer. 

 

Avslutning 

I slutfasen av denna workshop samlades alla koncept ihop. Därefter fick deltagarna vara 

delaktiga att sammanställa likvärdiga koncept och idéer till kluster av information som sedan 

kunde analyserades för att användas i konceptframtagningen, se figur 30. 

 

 
 

Figur 30. Visar en av flera kluster av idéer. 

 

6.2.3 Resultat 
Den upplevda bedömningen är att av fem uppsatta mål uppnåddes samtliga. Workshopen 

resulterade i 153 genererade idéer som grupperades i tolv kluster. Varje kluster kunde i sig vara 

en lösning för den befintliga layoutritningen. De flesta idéer var dock redan genererade i den 

initierande konceptgenereringen. Att workshopgruppen kom fram till liknande idéer sågs som 

positivt och sporrande inför den fortsatta konceptgenereringen. Lösa idéer från workshopen 

flyttades med till den fortsatta konceptgenereringen.  

 

Ytterligare ett bevis på uppskattad och väl genomförd workshop är projektdeltagarnas uppdrag 

att hålla kreativ workshop för hela RECI gruppen. Denna workshop är ett sidouppdrag och ligger 

därför utanför ramarna för detta examensarbete. 
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6.3 Fortsatt konceptgenerering 

Under denna del fördes en halvtidspresentation inför gruppen RECI varvid respons av de initialt 

genererade koncepten erhölls. Efter halvtidspresentationen bestämdes en tidsplan inom 

projektets tidsplan för utveckling av ett slutkoncept. Av de initialt generade koncepten och från 

intern feedback och önskemål vidareutvecklads och förfinades ett antal varianter. Ett av dessa 

skulle sedan utvecklas till slutkoncept. 

 

6.3.1 Halvtidspresentation 
Koncepten som genererats i den initierande konceptgenereringen sammanställdes tillsammans 

med idéerna från workshopen. Då en halvtidspresentation på Scania var planerad sedan starten 

av projektet kom dessa idéer och koncept att presenteras framför RECI under ett teknikmöte. 

Under denna presentation erhölls respons på koncepten samt tankar kring dessa. Då de uppvisade 

koncepten under presentationen var på skisstadiet var det dock svårt för RECI att kunna 

föreställa sig koncepten mot den befintliga lösningen varvid den sammanfattade responsen från 

presentationen var svag. Den respons som togs vidare till fortsatt utveckling var bland annat 

vikten av de artikelnummer som finns på den befintliga layoutritningen, då en idé bestod i att 

göra om dessa till ikoner, se bilaga C.  

 

6.3.2 Vägen till slutkoncept 
Tills tidpunkten för halvtidspresentationen hade fokus legat på att generera många koncept med 

den stora projektplanen (SPP) som yttre tidsgräns. Då tiden för projektet började gå mot sitt slut 

insågs behovet av en smalare tidsplan för att konceptgenereringsfasen skulle sluta generera 

sporadiska idéer och leda till ett slutkoncept. Under ett möte med ingenjör och handledare Adnan 

Hrustic bestämdes en ny tidsplan inom SPPn för projektet, uppdelad i tre steg. Denna tidsplan 

delades in i fem dagars intervaller, total tid för utveckling av koncept och slutkoncept sattes 

alltså till femton dagar, se figur 31. 

 

 
 

Figur 31. Visar den bestämda tidsplanen för att utveckla ett slutkoncept. 

 

Det första intervallen var att utifrån tidigare material utveckla mer definierade koncept på hur en 

ny layoutritning skulle kunna se ut. I denna fas var inte koncepten bundna till ett specifikt 

läsmedium. Från den initierande konceptgenereringen hade projektdeltagarn vardera 

favoritkoncept, det vill säga koncept de trodde mer på. Därför togs beslutet att lika dela upp 

koncepten mellan projektdeltagarna. Utvecklingen skedde sedan separat för att få en tidseffektiv 

utveckling. 

 

Under den tidiga intervjun med RECI kom det till kännedom att en tidigare anställd ingenjör på 

gruppen utvecklat ett koncept med syfte att utveckla layoutritningen. Vid tidpunkten för denna 

intervju ansågs det för tidigt att introducera rivaliserande lösningar och det bestämdes att detta 

koncept skulle presenteras efter halvtidspresentationen. Det visade sig att detta koncept innehöll 
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vissa intressanta idéer om hur man kan sortera information, men var samtidigt relativt outvecklat. 

Det valdes därför att detta koncept endast skulle ligga till inspiration för ett av de genererade 

koncept, bilaga D för att se detta koncept. Resterande koncept utvecklades utifrån tidigare idéer. 

 

I följande del redovisas koncepten var för sig med resonemang under utvecklingen samt vad som 

gör vardera koncept unikt. Komplett utformning av de utvecklade koncepten finns att se i bilaga 

E. 

 

Boxes 

Utifrån riktlinjer från teoristudien har det konstaterats att minimalistisk och tilltalande design är 

något som eftersöks för att underlätta informationsinhämtningen (Nielsen, 1994). Man vill hitta 

en design som tilltalar våra sinnen samt intuitiva förståelse över hur information sorteras och 

presenteras (Ware, 2013). Det resulterande konceptet blev Boxes. Detta bygger på enkla 

illustreringar över kablaget som både är informativa och stilrena. Genom att ta bort de äldre 

illustreringarna av kontakter samt dess tillhörande information kunde en ny utformning skapas. 

Varje utstick av kontaktdon illustreras nu med ljusgrå grafiska boxar med alla ingående 

komponenter, se figur 32. För att underlätta användningen av variantkoder och 

monteringsanvisningar skapades ikoner som illustrerade dessa istället för att enbart använda text. 

För att underlätta för användaren sorteras varje komponent efter komponentens bokstavskod 

samt nummervärde. På så sätt presenteras användaren med enkla lättigenkännliga mönster. All 

beskrivande information runt huvudkablaget sorterades och flyttades till informationsrutor på 

vänster sida. Detta koncept hölls minimalistiskt och stilrent, alla dragningar av kablage 

illustreras med hjälp av enkla linjer i horisontal eller vertikalled. 

 

 
 

Figur 32 Boxes konceptet 

 

 

Boxes n trucks 

Detta är ett koncept som bygger på den minimalistiska designen från konceptet boxes. I detta 

koncept undersöks nya referensmöjligheter för att kunna återkoppla ritningen till den fysiska 

produkten. Detta är ett önskvärt krav som användarna ställde. För att testa denna nya 

referensmöjlighet läggs två referenslastbilar in, en i toppvy och en i sidovy. För att underlätta för 

användaren valdes det att separera olik information som idag är sammanfogad och referera dessa 

mot respektive lastbil. Längder mäts i förhållande till en sidovy och placerades därför vid denna, 

se figur 33. I samband med den införda toppvyn omformades även kablaget så att 

komponentboxarna och dess kabeldragning följde lastbilen på ett illustrativt samt fysiskt kopplat 

vis. 
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Figur 33. Boxes n trucks, ett koncept med tydliga referenslastbilar 

Iconxel 

Detta koncept grundar sig i det koncept Andreas Sjödin presenterade för projektgruppen efter 

halvtidspresentationen. Idén med konceptet var att alla komponentkoder skulle ligga i en tabell 

under respektive utstick.  

 

Det nya konceptet, internt benämnt som Iconxel består av två dokument. En första sida där en 

layout av ledningsnätet visas likt den befintliga ritningen. Den andra sidan består i en Microsoft 

Exel fil (Microsoft Exel, 2013), denna fil är en tabell där koder står på den vänstra vertikala 

axeln och utsticken är representerade av bokstäver från A – V på den övre horisontella axeln. 

Filen är sedan fylld med komponentkoder. 

 

Andra funktioner i denna ritning är kod fältet som här illustreras genom intuitiva ikoner istället 

för ord, se figur 34. Funktionen med detta är att hjälpa minnesfunktioner som ”Recognition over 

recall” (Ware, 2013). 

 
 

Figur 34. Visar kodikonerna för koncept Iconxel. 

 

Måttsättningen på ritningen är i detta koncept ersatt med ett slätt sträck. Under varje utstick är 

sedan en punkt och en måttangivelse utsatt. 

 

Huvudkravet under framtagningen av detta koncept har varit att hålla en ”minimalistisk design” 

för att kunna få en ritning som upplevs mer effektiv (Nielsen, 1994). 

Channel-based Concept 

En idé för att göra ritningen enklare att tolka var att minska antalet informationsrutor genom att 

lägga dem på varandra. Ett krav för att detta skall vara möjligt är att man använder sig av olika 

färger, opacitet och kontrast, se figur 35.  
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.  

 
Figur 35. Visar hur en informationsruta på layoutritningen skulle kunna se ut om informationen lades lager på 

lager. 

 

Denna metod kallas för en kanal- eller frekvensbaserad metod och kan tillämpas på kartor för att 

till exempel lättare kunna särskilja olika typer av vegetation och temperaturzoner på samma 

gång. Målet med metoden är att stödja flera visuella frågor som uppstår vid denna typ 

visualiseringar (Ware, 2008). 

 

Under workshopen uppkom idén med att ha en hjälpfigur tillsammans med ritningen. Ungefär 

som Microsoft-gemet (Clippy, 2013) som tidigare fanns som assistent i programvaran Word 

(Microsoft Word, 2013). Resultatet av denna idé och eventuella behov blev V8, en Scania 

maskot som sitter i nedre hörnet av ritningen och som med glimten i ögat sprider glädje och 

kreativitet, se figur 36.  Designen av V8 kommer ur Scanias logotyp gripen (Scania, 2013) 

 

 
 

Figur 36. Visar den bestämda tidsplanen för att utveckla ett slutkoncept. 

 

Scania Engineering Drawing Concept 

Något som konstaterades tidigt var behovet av att kunna anpassa information för användaren. Ett 

förslag var ett nytt typ av ritningsverktyg optimerat för Scanias ritningshantering. Detta program 

har funktionen att man kan optimera den information som presenteras, genom exempelvis ställa 

in användare eller att visa specifika komponenter. Med en programvara likt denna skulle det 

finnas möjligheter att få ritningar över varje specifikt kablage, endast ett dataprogram kan inneha 

sådana funktioner. Detta koncept är ett grafiskt exempel över hur ett sådant program skulle 

kunna se ut och hur det skulle kunna utformas, se figur 37.  
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Figur 37. Scania engineering drawing concept, ett programförslag för en framtida ritningshanterare. 

 

3D harness 

Under enkätstudien kom det fram att vissa konstruktörer föredrog att arbeta med 3D och att rena 

2D ritningar borde fasas ut. Därför ansågs det intressant att göra ett koncept som beskriver 

kablaget med alla dess utstick i 3D, figur 38. Det är dessutom i denna vy som konstruktörerna är 

vana att se kablaget. Både digitalt på datorn samt i verkligheten på lastbilen vilket också stödjer ” 

recognition over recall”. I övrigt är konceptet likt Boxes med samma typ av låddesign för 

komponentkoder (Ware, 2013). 

 

 
 

Figur 38. Ett koncept som granskar användning av 3D-modeller och geometriska block  

6.4 Konceptval 

Vid konceptval finns det likt i konceptgenereringen många olika metoder som kan appliceras. 

Utifrån de tidigare kunskaper som erhållits inom bland annat data visualisering och information 

ansågs det onödigt att genomföra objektiva värderingar och gradering av koncepten i förhållande 

till varandra med till exempel en beslutsmatris. Detta är annars ett mycket vanligt sätt att 

utvärdera flera olika koncept (Ullman, 2010). 

 

Vid deadline för de sex koncepten möttes projektgruppen med feedbackgruppen bestående av 

senior ingenjör Andreas Sjödin och ingenjör/handledare Adnan Hrustic. Tillsammans 

diskuterades samtliga koncept igenom med för och nackdelar varvid ett vinnande koncept valdes, 

se bilaga F för resonemang om respektive koncept. 

 



 

63 

Efter överläggning valdes Boxes n trucks till huvudkoncept för att gå vidare till den nästa 

”intervallen”, slutkoncept. Av de för projektgruppen realiserbara koncepten ansågs detta koncept 

uppfylla Normans teori om de tre typerna av design bäst (Norman, 2004). Dessutom gick det att 

få med flera önskemål ur användarstudien. 
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7 SLUTKONCEPT  

Inom detta kapitel beskrivs slutkonceptets utformning och utveckling. Från implementering av 

komponenter till granskning av stöddokument och potentiell implementering i Scanias system. 

Denna del innehåller även en utvärdering av slutkonceptet utifrån de tidigare identifierade 

visuella metoderna och riktlinjerna. 

 

7.1 Utveckling av slutkoncept  

Efter val av huvudkoncept började utvecklingsprocessen av slutkoncept. Boxes n trucks var valt 

för fortsatt utveckling men de ratade koncepten innehöll vissa idéer som skulle kunna 

inkorporeras i slutkonceptet. Ett första steg i utvecklingen var att gå igenom samtliga koncept för 

att se vad som skulle tas med, plocka russinen ur kakan så att säga, se tidigare koncept i bilaga C. 

 

Utifrån huvudkonceptet och dessa ”russin” utformades en första version. Denna version 

diskuterades sedan i projektgruppen hur väl den dels beräknades uppfylla Nielsen Heuristics 

(Usability Engineering, 1993) och Wares riktlinjer (Ware, 2013). Innehållet i denna version 

diskuterades sedan med tidigare nämnd feedbackgrupp. 

 

Allteftersom produktutveckling fortskred kom version ett att ersättas med version två och så 

vidare. Vid revidering av version identifierades ibland en specifik del av ritningen som flaskhals 

i utvecklingen. Vid dessa tillfällen kraftsamlades idégenerering kring denna flaskhals eller del av 

layoutritningen, se figur 39 för exempel på kraftsamling kring längdangivelser. 

 

 
Figur 39. Visar på fem olika sätt längder kan illustreras. 

 

Ett datum var satt då slutkonceptet skulle vara färdigutvecklat. Då slutkonceptet var färdigt till 

åttio procent tre dagar innan deadline togs beslutet att en kort presentation av slutkonceptet 

skulle hållas vid RECI’s veckoliga teknikmöte
21

. På teknikmötet var hela gruppen närvarande 

                                                 
21

 Gruppmöten på Scania där problem rörande gruppens göromål kan tas och diskuteras. 
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varav feedback på slutkonceptet kunde erhållas. Inför mötet hade exempelvis en ny design för 

längdangivelser utarbetats, se figur 40, då det ansågs svårt visa längder utan att antingen korsa 

linjer eller ge oklara längdspecifikationer.  

 

 
 

’Figur 40. Visar det utarbetade designförslaget för längdangivelser. 

 

Feedback från teknikmötet resulterade i kraftsamling kring längdangivelser, enligt figur 39, då 

den nya designen var estetiskt tilltalande men tyvärr inte upplevdes som helt funktionell. 

 

Från genereringen av slutkoncept finns ingen elektronisk dokumentation. Däremot skrevs varje 

ny version ut för att kunna granskas. Dessa utskrivna ritningar har sammanställts till en bilaga 

med kommentarer och anteckningar för att kunna visa den samlade utvecklingen av 

huvudkoncept till slutkoncept och finns att se i bilaga G. 

 

7.2 Slutgiltig layoutritning för ledningsnät 

Denna del beskriver slutkonceptet med dess ingående detaljer. Resonemang kring dessa detaljer 

förs fram. Det slutgiltiga konceptet kan ses i figur 41 samt bilaga H. 

 

 
 

Figur 41. Slutkonceptet 
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Den nyutvecklade layoutritningen för ledningsnätet använder sig av simpla visuella hjälpmedel 

och metoder för att optimera informationsflödet. Varje utformning är en noggrann trade-off 

mellan önskvärd information hos användaren och det grafiska gränssnittet. Genom att minska 

antalet onödiga detaljer och information har en simpel och ren ritning lyckats skapas.  

 

Ritningsinformationsfält 

All information om dokumentet placeras högst upp i det vänstra hörnet, detta är det naturliga 

stället att börja då vi söker av material. På så sätt kan vi snabbt och enkelt tillhandahålla 

dokumentinformation till användarna. SCB ansåg detta önskvärt då de snabbt behöver verifiera 

denna information så att leverantören alltid har rätt underlag. Då även ändringar och uppdatering 

visas här kan även konstruktörerna lätt och smidigt hitta de senaste ändringarna som gjorts utan 

att behöva leta. Till skillnad från den tidigare presentation av denna information har texten 

förstorats och strukturerats om så det blir lättare att läsa av. Infosymbolen fångar 

uppmärksamhet, se figur 42. 

 

 
 

Figur 42. Informationsrutan, innehåller dokumentinformation 

Variantkoder 

Under detta informationsfält presenteras de nya variantkoderna. Dessa har fått en helt ny 

utformning. Istället för att beskriva variantkoder med text har dessa också försetts med en grafisk 

ikon kopplat till sitt variantnummer. Detta bidrar med en bättre arbetsmiljö för användaren då det 

blir lättare att särskilja olika typer av informationer. Variantkoderna har även sorterats om och 

kategoriserats för en enklare arbetsprocess. Genom att sortera likvärdiga varianttyper inom 

samma område, gör det lätt för användaren att snabbt kunna kategorisera för att inte behöva 

bearbeta allt för mycket data. Dessutom har ett redundant färgsystem införts. Genom att använda 

sig av färgkoder kan användaren lätt kategorisera variantkoderna vilket underlättar sökandet efter 

varianttypen eller var berörda variantkoder på kablaget kan hittas. Som synes i figur 43 så har 

alla variantkoder som är kopplade mot två fram axlar samma färg då de berör ett gemensamt 

område.  

 

 



 

68 

 
Figur 43. Variantkoder, sortering och kategorisering 

Monteringsanvisningar 

Det sista fältet på vänstersidan av ritningen är monteringsinstruktionerna. Dessa är instruktioner 

över hur installationer av komponenter eller kabelutstick skall utföras. För att minska den mängd 

av information som finns på kablaget är även dessa instruktioner illustrerade med grafiska 

ikoner. Likt variantkoderna har även dessa valts att illustreras med färgade kvadrater, vilket 

skapar en enlighet i ritningen samtidigt som det beskriver att information finns att hämta på 

annat ställe. För att hålla monteringsanvisningarna separerade från variantkoderna skiljer sig 

dessa genom både storlek och användning av kodning. Istället för siffror används bokstäver för 

att tydligt återkoppla mot rätt anvisning. För att vara konsekventa används även en 

färgredundans som gör det lättare för konstruktören att hitta monteringsanvisningen. Många av 

dagens monteringsanvisningar är långa och har detaljerade instruktioner. Detta är något som har 

förenklats då exakta instruktioner på utformning inte är något som måste finnas tillhandahållet på 

en överblicksritning. Genom att begränsa informationen som användaren aktivt måste bearbeta 

kan vi bidra till en bättre och effektivare användare. Monteringsanvisningarna och dess 

utformning kan ses i figur 44. 

 

 
 

Figur 44. Monteringsanvisningar 
 

För att minska informationsflödet på ritningen har förklarande och fördjupande information valts 

att flyttas till stöddokument. Behövs mer information har varje informationsruta en vidare 

anvisning vart denna information kan hittas. På så sätt erbjuds först en överblick, behövs mer 

information kan användaren fördjupa sig i denna genom stöddokumentation (Shneiderman, 

1998). 

 

 

Komponentboxar 

Den största omformningen på ritningen är själva illustrationen av kablaget och dess 

komponenter. Genom att följa enkla riktlinjer som ”less is more” har onödiga illustrationer av 

kablaget tagits bort, denna riktlinje är dock en sådan som samtliga tre huvudkällor förespråkar.  

 

En utbrytande kontakt och dess komponenter illustreras numera med en linje och en 

”komponentbox”. Inom varje komponentbox sorteras samtliga ingående komponenterna för 
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optimera förståelsen och informationsinhämtningen. Komponenterna är uppdelade i tre 

kolumner; komponenter endast komponent, komponenter med variantkoder och komponenter 

med monteringsinstruktioner. Inom dessa olika kolumner sorteras komponenterna efter 

bokstavsordning och sifferföljd. Genom att använda enkla och kända mönster vet användaren 

direkt utifrån erfarenheter i vilken ordning komponenterna kan hittas. Exempel på hur en 

komponentbox kan se ut ses i figur 45. Här syns även tydliga skillnader på utförandet av 

monteringsanvisningar och variantkoder och hur dess olika placeringar och utformningar ser ut i 

förhållande till berörda komponenterna. 

 

 
Figur 45. Visar en komponentbox, denna komponentbox innehåller komponenter med och utan koder samt 

monteringsanvisningar. 
 

Referenser och fysisk återkoppling  

En tidig observation som gjordes av användaren var dess behov på återkoppling mot den fysiska 

produkten. Tidigare hade endast ett fåtal komponenter fysisk återkoppling mot verkligheten som 

användaren kunde orientera sig efter. Dessa ansågs värdefulla att föra vidare till dagens 

utformning då de förutom nödvändig information bidrar med likheter och kopplingar till den 

äldre ritningen (Ware, 2013), se figur 46.  

 

 
 

Figur 46. Referenspunkter, Tidigare använda punkter för att kunna orientera sig till fysisk placering. 
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För att ytterligare öka användarens förståelse och återkoppling mot fysiska placeringen infördes 

ytterligare en referens. Dagens chassilayout ritning har nu, i koppling till kablaget och 

längdangivelserna, en referenslastbil att orientera sig efter. Detta skapar en starkare koppling till 

den slutgiltiga fysiska produkten vilket var något som efterfrågades. Genom denna referens 

skapas även bättre återkoppling till hur kablaget är utformat. Se referenslastbil i figur 47 nedan. 

 

Figur 47. Referenslastbil 
 

Längder 

Till skillnad från den tidigare chassilayout låg mycket information inom samma område vilket 

gjorde det svårt att urskilja och sortera bort information som användaren inte behöver. Detta är 

något som togs i beaktning när måttsättningen skulle utformas. Genom att flytta bort denna från 

kablageormen och istället sammankoppla denna med referenslastbilen skapas en separation av 

information som ändå bibehåller kopplingen till placering av kontaktdon, se figur 48. 

 

 
 

Figur 48. Längder, utformningen av längder och dess placering 
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Varje mått kan följas vertikalt och appliceras mot berört kabelutstick eller specialkomponent, se 

figur 49. Trots att många komponenter är rättplacerad i förhållande till referenslastbilen är dessa 

inte exakt rätt då det sker en trade-off i att hålla mått separerade för att kunna läsas samt den 

korrekta referensplaceringen. 

 

 
 

Figur 49. Längder, förhållande mellan kablage och längder 

 

Huvudkablaget 

Det finns flera aspekter att ta hänsyn till vid utformning av huvudkablaget. Enligt riktlinjer ska 

man illustrera och visa saker på sådant sätt som användaren är van att uppleva föremålen. Det 

finns nu två motsägelsefulla sätt att utforma det grafiska kablaget. Användaren har nämligen två 

referenspunkter och är van att se kablaget i två former. Dels den tidigare illustreringen som är en 

förenklad version över ett kablage, samt kablaget i sett i verkligheten. Genom att grafiskt 

undersöka de båda varianterna beslutades det att hålla kvar vid en likhet till den tidigare 

layoutritningen. På så sätt kan användaren även lätt återkoppla till komponenter och placeringar 

från den äldre versionen av ritning. Detta underlättar vid övergångsfasen till de nya grafiskt 

illustrerade komponenterna och utformningarna, några av det grafiskt underlättande symbolerna 

syns i figur 50 (Ware, 2013) 

 

 
 

Figur 50. Grafiska illustreringar, Illustrering av batterikabelkomponenter och motorkontakt 

 

 

  



 

72 

7.3 Stöddokumentation 

Sista del i produktutvecklingen är att ta fram stöd för produkten, i detta fall i form av 

stöddokument. God stöddokumentation återkopplas även till Nielsen Heuristics. Denna typ av 

dokumentation fanns inte till den befintliga lösningen annat än i att ECOn sparas i Aros, man kan 

alltså gå tillbaka och läsa varför ändringar gjorts. Beslut togs därför att flera typer av 

stöddokumentation skulle tas fram.  

 

 Produktbeskrivning för nybörjaren som förklarar samtliga element. 

 Uppdateringsinstruktioner  

 

Dessa dokument anses vara nödvändiga för att kunna kvarhålla god struktur i slutkonceptet. Ett 

av grundproblemen som identifierades på den befintliga produkten var frånvarandet av tydliga 

riktlinjer vid uppdatering, resultatet av detta har varit en icke konsekvent design som upplevs 

mycket svår att läsa. Om detta upprepas med det nya slutkonceptet kan även denna sluta i samma 

komplexa produkt. Tydliga riktlinjer när man arbetar med dokument finns dessutom generellt på 

Scania och under samtal med senior ingenjör Andreas Sjödin uppkom även den interna 

efterfrågan på god stöddokumentation (Sjödin, 2013
22

) 

 

Det första dokumentet som utformats är ett produktbeskrivningsdokument som finns för att 

förklara ritningen för nybörjaren men också mindre frekventa användare. Många saker har 

uppdaterats vilket kräver förklaringar och beskrivning för användaren. Användning av symboler, 

färger och olika grafiska element förklaras på ett ingående sätt.  

 

Något som analyserades från den tidigare användningen och uppdateringen av layoutritningen 

för ledningsnätet var att det saknades grundläggande regler och riktlinjer för hur uppdatering ska 

ske. Detta är något som bidragit till en del av den tidigare layoutritnings komplexitet. Genom att 

utforma en lathund för tydliga riktlinjer och tillvägagångssätt vid uppdatering kan ritningen 

hållas enhetlig. Dessutom behöver inte användaren känna sig stressad över att behöva veta hur 

hon/han skall utforma uppdateringarna då detta finns tydligt illustrerade och beskrivna.  

7.4 Implementering 

Vid sidan av den utveckling av slutkonceptet som skett har även implementeringsmöjligheter av 

slutkonceptet granskats, genom att studera de processer och krav som finns för att föra ett 

koncept vidare internt inom Scania. Det nya konceptet är framtaget i Adobe Illustrator och sparas 

som PDF då befintliga ritningar i STDV idag sparas i PDF-format. Senior ingenjör Andreas 

Sjödin tog då kontakt med, a projektets vägnar, berörda parter som kan svara på 

implementeringsfrågor angående filformat. Det konstaterades att det gjorts utredningar som 

pekar på att PDF formatet borde gå att arkivera i Enovia men att det idag ej är möjligt. Däremot 

kom en uppgift att det gick att kringgå. Genom möte med Senior Technical Advisor Anders Åhl 

konstaterades det att PDF, i dagens läge hade komplikationer att arkiveras korrekt. Däremot är 

det möjligt att lägga in en PDF i ett PD dokument som sedan arkiveras i DocArc. Denna lösning 

menar Åhl är en fullösning som går att använda idag tills Scanias IT-avdelning implementerat 

PDF i Enovia. Denna fråga är något som får föras vidare in i nästa fas på projektet om detta 

önskas åtgärdas. 
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 Sjödin. Andreas. Senior ingenjör. Scania CV. Södertälje. 2013. Samtal 16 Augusti 
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7.5 Utvärdering  

Nielsens Heuristics är metoden som också skall utvärdera slutkonceptet för att på så vis kunna 

påvisa förbättringar eller försämringar med det nya konceptet.  

 

Processen för utvärdering gick till genom att varje riktlinje, i nummerordning, ställdes som en 

fråga mot slutkonceptet. Först formulerades ett skriftligt svar mot respektive riktlinje som sedan 

översattes till en siffra mellan ett till fem för att kvantitativt jämföra de olika lösningarna, se 

bilaga I för sammanställningstabell. Figuren 51 nedan visar den numeriska bedömningen hos 

koncepten, där 50 poäng anses vara det bäst optimerade konceptet. 

 

 
Figur 51. Jämförelse mellan de kvantitativa värdena hos ritningarna. 

 

Nedan följer subjektiv utvärdering av slutkonceptet enligt Nielsens Heuristics 

 

1. Visibility of system status 

Det finns tydligare presenterad information om vad som händer och vad som hänt med 

ritningen. Genom en omformning av placering och storlek blir information som EFR, 

version och senaste ändringar betydligt tydligare. Onödigt material tas bort så fokusen 

hamnar på det som är viktigt. 

 

2. Match between system and the real world. 

Dagens ritning har rätt färdriktning hos lastbilen och kablaget, i förhållande till 

standarder för färdriktning på andra ritningar inom Scania. De punkter som använts som 

tidigare referenser och återkoppling mot den fysiska produkten finns fortfarande kvar. 

Nya ritningen har dessutom utökats med en referenslastbil som ytterligare förstärker 

återkopplingen mot den slutgiltiga produkten. Genom mer grafiska ikoner blir 

återkopplingen allt lättare då användaren kan kombinera ihop kablage och ikoner med 

den fysiska produkten. 

 

3. User control and freedom 

Svårt att applicera på detta koncept då denna punkt är något som mer kräver ett 

dynamiskt interaktivt gränssnitt. 

 

4. Consistency and standards 

En tydlig förbättring har genomförts när det gäller sortering och presentation av 

information. Genom att applicera simpla strukturer för ordning av information underlättas 

informationsinhämtningen för användaren avsevärt. Det finns nu tydliga separationer av 

olika typer av information vilket gör att användaren lätt kan sålla bort det hon/han inte 

behöver. Dessutom återanvänds tydliga mönster och strukturer som går att referera 

tillbaka till den äldre ritningen. 
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5. Error prevention 

Det är svårt att hjälpa användaren aktivt från att inte göra fel under uppdatering då detta 

är ett statiskt dokument. Genom att presentera information på ett bättre strukturerat sätt så 

minimerar användarens faktorer för att göra misstag. Detta underlättar även genom det 

nya sökbara PDF-formatet. 

 

6. Recognition rather than recall 

Dagens ritning har fört in mer grafiska illustreringar för att användaren lättare ska känna 

igen saker istället för att minnas. Saker så som hyttkontakter, batteri placering, 

färgmarkeringar, motorillustrations ikoner underlättar användarens förståelse över vad 

saker berör. Trotts att en del inlärning behövs bidrar dagens utformning av variantkoder 

och monteringsritningar till att man mer kan lita på igenkänning än att kunna saker 

utantill. 

 

7. Flexibility and efficiency of use. 

Genom alla redundanta system har en del flexibilitet och effektivisering åstadkommits. 

Utifrån dessa system kan erfarna konstruktörerna snabbt hitta den information de söker. 

Ritningen kan nu, genom sitt simpla och minimalistiska gränssnitt, lättare användas av 

mindre erfarna användare och inte bara erfarna konstruktörer. För att ytterligare göra 

användningen lättare finns stöddokument som utformats för att förklara och beskriva 

utformningen av ritningen. 

 

8. Aesthetic and minimalistic design 

Här ligger det nyutformade konceptets styrka. Kombination av färg form och typsnitt 

bidrar till ett stilrent och informativt gränssnitt. Information som känns fördjupande har 

flyttas bort och minskar den information som aktivt måste behandlas. Genom den nya 

illustreringen av kablaget som bidrar till en tilltalande och minimalistisk design.  

 

9. Help user recognize, diagnose, and recover from errors 

Denna punkt är svårt att applicera på dagens lösning då denna kräver ett dynamiskt 

dokument. 

 

10. Help and documentation 

Det finns nu dokumentationer över ritningen som både förklarar och illustrerar vad som 

finns på ritningen. Stöddokumentation för uppdatering av layoutritningen utvecklas för 

att skapa tydliga riktlinjer. 

Det vore fel att säga att slutkonceptet löst alla dagens problem men med de analyser som gjorts 

kan en avsevärd förbättring påvisas. Konceptet anses vara klart för att kunna föras vidare in i 

nästa utvecklingsfast inom Scanias interna processer för att se huruvida den vidare kan 

implementeras. 
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8 DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Här diskuteras projektetet allmänt. Det konstateras hur de olika momenten gick, vad gjordes bra 

respektive vad kunde ha förbättrats. 

 

Information och studier 

Trotts ett svårstartat projekt med ett ganska öppet mål lyckades stora mängder data samlas in 

berörande flera olika områden. Det utfördes flera olika studier av användaren till layoutritningen 

för ledningsnätet och utifrån de problem som identifierades hittades även studier som gick att 

återkoppla mot projektet. Genom att problemidentifieringen och de externa studierna pågick sida 

vid sida resulterade det i att mycket information kom att sorteras bort. Det som ansågs aktuellt 

vid första granskning blir på grund av nya funna problem irrelevant. Detta hade kunnat åtgärdas 

genom att först utföra problemidentifieringen i samband med en tydligare tillhandahållen 

projektbeskrivning, till exempel utvärdering av ergonomi för montören. På så sätt skulle en 

bättre tidseffektivitet uppnåtts. 

 

Nielsen’s Heuristics 

Man kan ifrågasätta val av metod då Nielsen’s Heuristics i grund och botten är utformat för 

digitala gränssnitt. Detta gör att alla riktlinjer inte kan appliceras rakt av på projektet. I projektet 

användes dessa riktlinjer för att utvärdera koncepten, dock är denna metod inte anpassad för att 

användas som utvärderingsmall. Tolkningar och anpassningar har därför gjorts för att kunna 

använda metoden både emot den utvecklade ritningen samt att kunna agera som ritningsmall. 

Trotts detta ansågs denna metod ligga i linje med det som utvecklades samt användbar för att 

kunna skapa en förbättrad lösning.  

Workshop 

Detta var första gången någon av projektdeltagarna lett en workshop vilket medförde en del 

osäkra moment. Överlag ansågs workshopen som lyckad. Det som konstaterades med 

workshopen var att tidigarelägga inbjudningar för att garantera att man har tillräckligt många 

deltagare. Genom en snäv tidsplan blev det mycket bortfall. Workshopen genomfördes på en 

måndag morgon vilket i efterhand kan ha varit en dålig placering, dels utifrån de inplanerade 

mötena många Scaniaanställda har på måndagar samt den outtalade tröttheten från helgen. Trots 

att workshopen flöt på bra var planeringen reviderad nästan direkt, på grund av att vissa 

deltagare hade svårt att hitta lokalen var hela introduceringsfasen mellan deltagarna struken. 

Detta ledde till en något långsammare uppstart vid konceptutvecklingen. 

 

Det genererades över 150 idéer under workshopen vilket kan anses som ett tillräckligt resultat. 

Eftersom detta var den första workshoppen projektdeltagarna har hållit kunde dock inte ett exakt 

resultat förespås. Genom att inte veta exakt hur resultatet skulle se ut, i vilket format eller till 

mängd, blev det svårare att hantera och knyta ihop resultaten samt föra dem vidare in i projektet.   

 

Layoutritningen för ledningsnätet: 

Det nya konceptet anses lyckad och tillhandahåller en bra layoutritning för ledningsnät ur både 

grafisk och informationsvisuell synvinkel. Dock får man ta till hänsyn att alla utformningar blir 

en trade-off mellan ergonomiska krav, informationsvisuella påpekningar och eget tycke. 

Slutprodukten känns tillräckligt genomarbetad för att kunna lämnas vidare. Vissa större punkter 

kan diskuteras så som användning av färg i informationssystem. Utifrån ergonomiska synvinklar 

kan färg i vissa fall vara ett stort nej då inkonsekvent användning av färg kan försvåra. Både för 
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färgblinda eller utifrån en tolkningsfråga. Projektet valde att använda färg just eftersom detta är 

ett redundant system som inte måste användas. Däremot kan färg på ett lekfullt sätt bidra till ett 

lättolkat koncept. På ett sätt som däremot ligger närmre emotional design än uppfyller 

ergonomiska aspekter. Man alltid diskutera huruvida de grafiska illustrationer som använts 

verkligen är de bästa. Mycket är subjektiva bedömningar kombinerat med riktlinjer, kunskap och 

tidigare erfarenheter. 

 

Vid ett tidigt skede konstaterades avsaknaden av att kunna hantera information anpassad för 

olika användare. Detta födde tanken på huruvida man borde utveckla ett sparat ritnings verktyg. 

Likt äldre ritningar då man använde en huvudritning och flera lager av lätt genomskinligt papper 

för att visa olika saker borde man kunna applicera idag fast i digital form. Ett enkelt koncept för 

att visa hur ett sådant projekt skulle kunna se ut togs fram men fördes aldrig vidare. Genom att ta 

fram ett verktyg anpassat för de behov som Scania har skulle en bättre användning och 

utformning av ritningar kunna ske. Alternativet skulle vara att beskriva de krav och behov man 

har för att hantera ritningar för Dassult Systems och tillsammans med dem granska möjligheter 

för ett bättre verktyg.  

 

Vid utformandet av slutkoncept har Adobe Illustrator använts. Detta program är ett mycket 

kraftfullt grafiskt hjälpmedel som tyvärr inte används normalt vid Scanias 

konstruktörsavdelningar. Problemet med att göra en ny produkt i ett program som ändå inte kan 

användas av konstruktörerna på gruppen är uppenbart. Chansen att det blir implementerat är 

ytterst liten. Det blir mer ett konstaterande att det var fint gjort men inget mer. Slutsatsen är att 

ritningsprogrammet i Catia V5 borde blivit undersökt mer. Kunde likande slutkoncept ha 

utvecklats i Catia? 

 

En begränsande faktor i utvecklingen och implementeringen av layoutritningen för ledningsnätet 

var de arkiveringsmöjligheterna som finns. Genom att Scanias system kan hantera begränsat 

antal filformat begränsas också sätten att spara och arkivera nya former av ritningar. De 

lösningar som aktuellt fanns är bakvägar och fullösningar, något som på lång sikt inte är hållbar 

utveckling. I sista moment i detta examensarbete kommer därför en påtryckning från 

projektgruppen genom RECI att skickas till Scanias IT-avdelning för att få dessa att prioritera 

lagring av PDF i Enovia.  

 

Efter deadline för slutkoncept har nya idéer för slutkonceptet kommit fram. Ett koncept som 

byggde på att presentera användaren med hjälp var en nyutveckling av det ökända ”Microsoft 

Word” gemet, det vill säga en hälpmaskot, gärna interaktiv. Från en kul idé skapades en Scania 

figur vid namn V8 som skulle hjälpa dig vid eventuella fel. Denna idé kändes egentligen aldrig 

realiserbar då den gav ett för oseriöst intryck. Nu i efterhand konstaterades det att det kan vara 

bra att ha en ansvarig utgivare för ritningen som kan svara på frågor, exempelvis en senior 

ingenjör. Istället för V8 kan en bild på ansvarig ingenjör med nummer och mail vara utsatt, likt 

dagstidningar där journalisten har bild och kontaktinformation under sin artikel. 
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9 REKOMENDATIONER OCH FORTSATT ARBETE 

Denna del beskriver de rekommendationer som projektgruppen vill förmedla till RECI och 

Scania samt rekommendationer på fortsatt arbete för layoutritningen av ledningsnät. 

 

Detta projekt hanterar hur information uppfattas och hur den skall presenteras. Huruvida den 

nyutvecklade ritningen kommer gå i bruk eller stanna på en konceptnivå är oväsentligt. Det som 

starkt rekommenderas till RECI och andra lokala grupper på Scania är att se över hur visuell 

kommunikation kan förbättra deras informationsflöden. De visuella riktlinjerna och reglerna som 

finns anses vara något som inte bara kan förbättra layoutritningen för ledningsnätet utan även 

kan appliceras på andra tänkbara områden där mycket data förekommer. 

 

Det krävs tydliga riktlinjer för arbete och utformning av layoutritningen, något som är viktigt att 

ha då man inte kan kräva att konstruktörerna skall ha all information i huvudet. Genom att ha 

tydliga mallar och ramar för hur visuell kommunikation ska ske kan man minimera risker för att 

åter hamna i en allt för komplex ritning. 

 

Det är praktiskt genomförbart att gå vidare med konceptet då det idag finns minst tre stycken 

ingenjörer på RECI med bakgrund inom teknisk design och därför kan programvaran Illustrator. 

Detta passar bra då ytterligare en rekommendation är att ett begränsat antal konstruktörer får 

göra ändringar i ritningen. Arbetsinstruktionerna som tagits fram i projektet är ett hjälpmedel 

men det hindrar inte en från att känna sig kreativ och gör en ändring som strider mot standarden.  

 

RECI borde spela en stor roll i att se till så PDF går att arkivera i Enovia. PDF är ett av världens 

största filformat och används antagligen av miljarder människor varje dag. Att Scania inte redan 

har introducerat PDF i Enovia trotts en utredning för två år sedan känns mycket konstigt.  

 

Vi anser att illustrator borde börja användas av ingenjörer då det innebär oändlig frihet för 

illustrationer. Monteringsritningar är illustreringar men idag finns en generell uppfattning att de 

är på utgång. Vi upplever dock att många av de bästa illustreringarna är enkla grafiska 

illustrationer i 2D och att det är möjligt att vända trenden bort från statisk 3D. Vår uppfattning är 

att statisk 3D är komplicerat och kräver mer tankeverksamhet för att kunna tillgodose 

informationen.  

 

Vår slutliga rekommendation till RECI och Scania är att undersöka Augmented Reality 

applikationer som vi tror kommer revolutionera sättet hur vi arbetar och uppfattar vår värld. 

Detta tror vi kan vara ett mycket effektivt hjälpmedel för layoutritningen samt generella 

monteringsritningar. Under projektet hittades forskning gjort på Virtuell 3D och kablage 

dragning. Studiens resultat var att det är ett kraftigt verktyg vid kablagedragning och därför ett 

intressant område att starta upp ett gulpilsprojekt inom. 
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BILAGA A: ENKÄTUTFORMINNG 

 
Enkätstudie av layoutritning för ledningsnät 
Uppskattad tidsåtgång 5 - 10 minuter 
Position: 
Ansvarsområden: 
Avdelning: 
 
Har du kommit i kontakt med layoutritningen över elkablaget, i vilken situation? 
Klicka här för att ange text. 

 
Hur ofta kommer du i kontakt med ritningen och vad är orsaken till detta? 
Klicka här för att ange text. 
 
Vad är ditt första intryck av ritningen? 
Klicka här för att ange text. 
 
Vilket format granskade du ritningen i (analogt/digitalt) och varför valde du detta format? 
Klicka här för att ange text. 
 
Vilken information letar du efter i ritningen? 
Klicka här för att ange text. 
 
Hur länge använder du ritningen vid ett utvalt arbetstillfälle? 
Klicka här för att ange text. 
 
Vad finns det för fördelar med ritningen? Ge exempel 
Klicka här för att ange text. 
 
Vad finns det för nackdelar med ritningen? Ge exempel 
Klicka här för att ange text. 
 
Anser du att ritningen uppfyller ett viktigt behov? 
Klicka här för att ange text. 
 
Vad anser  du om 2D ritningen som underlag vid ditt dagliga arbete? 
Klicka här för att ange text.  
 
Vad är din uppfattning om ritningar i 2D?  
Klicka här för att ange text. 
 
 Vad tror du att det finns för utvecklingsmöjligheter för 2D ritningen? Tänk framtid! 
Klicka här för att ange text. 
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BILAGA B: GRUPPER OCH AVDELNINGAR 
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BILAGA C: KONCEPT UR DEN INTIERANDE 
KONCEPTGENERERINGEN  

I denna bilaga visas koncept och idéer utvecklade i den initierande konceptfasen. Det skall dock 
poängteras att betydligt fler koncept och idéer genererades. En del helt orealiserbara, men 
ändå viktiga för att erhålla bred grund i konceptfasen.  
  

Detta koncept kallas för solsystem. 
Syftet med konceptet var att 
undersöka alternativa metoder för 
att illustrera chassikablaget. 

Detta koncept kallas plantan och 
syftet är liknande koncept 
solsystem, att leka med formen av 
chassikablaget för att finna en 
optimal utformning 

Detta koncept ett försök till att 
göra ett ordnat koncept genom att 
strikt begränsa form mot raka 
streck och lådor. Då ritningar på 
Scania oftast är illustrerade i 
landskaps format var det 
intressant att prova att ändra till 
ett porträtt. 
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Idén med detta koncept var skapa en intuitiv ritning genom att använda kända 
symboler från fordon. Symbolen för motor används till exempel för att illustrera 
motorfel på majoriteten av alla bilar. Syftet var samtidigt då att man intuitivt 
skulle förstå var på bilen en speciell komponent var placerad. 

Idag finns det flera instruktioner kopplade till utsticken av komponenter 
på ritningen. Då det är liten text på kontaktdon och instruktion och 
samtidigt nära varandra upplevdes det svårt att särskilja dessa åt. Idén var 
att instruktionen skulle kunna bytas ut mot en intuitiv ikon. På så vis 
behöver användaren inte läsa instruktionen samtidigt som 
komponentkoden blir tydligare att läsa. 
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Ungefär en sjättedel av dagens 
layoutritning för ledningsnät tas 
upp av en lista med koder. Den är 
svår att tyda, många koder är också 
varianter av varandra. Detta 
koncept var att byta ut dessa mot 
intuitiva ikoner. På så vis blandas 
inte koder ihop samtidigt som det 
går fort att läsa dem. De skulle dock 
behöva vara relativt stora för att 
kunna läsas på en utskriven version. 
De ikoner som illustreras här var 
lätta att utveckla, däremot finns det 
koder som har flera attribut, till 
exempel både tandemdrive och en 
viss typ växellåda. Då blir det 
genast svårare att utveckla en 
intuitiv ikon. Idén har följt projektet 
hela vägen fast i olika tappningar.  
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BILAGA D: TIDIGARE KONCEPT, RECI  

Denna bilaga visar det koncept som en tidigare anställd ingenjör på RECI utvecklat. Konceptet 

är inte på något vis färdigutvecklat och återanvänder flera grafiska element från dagens 

layoutritning för ledningsnätet. Dock  visar konceptet idén fullt nog, se figur 1.  Idén är att 

kablaget illustreras på ett liknande vis som idag med skillnanden att alla kontakter sticker ut 

neråt till skillnad mot dagens ritning som godtyckligt låter kontaktdon sticka ut uppe och nere 

där det finns plats. Det finns ingen praktisk betydelse med att låta dem falla ut på det viset. 

Under utsticken sitter en tabell likt komponentkodtabellen på dagens ritning. Skillnaden är att 

den är justerad och förlängd så att varje utstick har en kolonn i tabellen (lila, orange, grön färg). 

Om detta utstick då har komponter med kod till står dessa komponeter på tillhörande kodrad (röd 

färg).  

 

 
Figur 1 Visar koncept utvecklat av ingenjör på RECI 

 

Det var bestämt att detta koncept skulle introduceras till examensarbetet då projektet mognat för 

att inte influera och begränsa projektet. Tiden för detta blev efter halvtidspresentationen på 

Scania. Under möte med Andras Sjödin diskturades det huruvida konceptet skulle kunna 

utveckla layoutritningen. Resultatet av diskussionen var att idén var bra, men konceptet 

beräknades sluta i dagens produkt vid fortsatt utveckling. Däremot gav konceptet grund för ett av 

de sex konkreta konceptförslagen, Iconxel.  
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BILAGA E: VIDAREUTVECKLADE KONCEPT 

 

Denna bilaga visar de sex konceptförslagen som utvecklades inom den första intervallen för 

koncept/produktutvecklingen.  

 

I figur 1 visas konceptet kallat Boxes. 

 
Figur 1 Visar konceptförslag ”Boxes” 

Figur 2 visar koncept Boxes n Trucks i helhet. 

 
Figur 1 Visar konceptförslag ”Boxes n Trucks” 
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Figur 3 visar koncept Iconxel. 

 
 

Figur 3 Visar konceptförslag ”Boxes n Trucks” 
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Figur 4 visar hela Channelbased concept.  

 
 

Figur 4 Visar konceptförslag ”Channelbased concept” 

 

Figur 5 visar Scania Engineering Drawing Concept. 

 

 
 

Figur 5 Visar konceptförslag ” Scania Engineering Drawing Concept” 
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Figur 6 visar konceptet 3D Harness. 

 
 

Figur 6 Visar konceptförslag ” 3D Harness” 
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BILAGA F: RESONEMANG VID KONCEPTVAL  

Boxes 

Detta koncept ansågs lyckat ur den grafiska aspekten av beskrivning av komponentboxar. Det 

funna sättet att strukturera variantkoder och monteringsanvisningar resulterar i en förbättrad 

förståelse och lättare inhämtning av information. Konceptet motsätter sig den äldre 

layoutritningen för ledningsnätet och försöks hållas så minimalistiskt som möjligt. Detta 

genererar vissa användbara element men orsakar samtidigt en relativt stel och tråkig ritning. 

Färgval i detta koncept är också något som kan anses tråkigt och stelt vilket påverkar 

uppfattningen, trotts detta ansågs utformningen ligga till bra grund för fortsatt utveckling 

Boxes N Trucks 

Genom att fortsätta utveckla ifrån konceptet boxes har vi redan en struktur som anses användbar, 

informationen är strukturerad på ett bra och konkret sätt vilket kan fortsätta utvecklas. Den 

införda last lastbilen gör att ritningen blir mer lättsam att granska och inte lika stel som dess 

tidigare variant. Eftersom användaren nu även kan relatera till den fysiska slutprodukten skapas 

något lockande med ritningen som känns intressant att fortsätta utveckla. De nya referenserna 

hos konceptet resulterar även i att information delas upp och inte presenteras på samma ställe, 

något som anses fördelaktigt för informationsinhämtningen. Detta gör även att huvudkablaget 

omformats och har i förhållande till boxes en bättre layout.  

Iconxel 

Konceptet ansågs som ett intressant sätt att presentera information på. Dock visar utvecklingen 

av detta koncept att det inte fungerar i praktiken. Den lista som kopplas mot det grafiskt 

illustrerade kablaget blir allt för stor och klumpig att hantera. Det blir svårt att hålla information 

aktivt i sökande av ytterligare information. De grafiska ikoner som i detta koncept testats var 

något som uppskattades vid den tidigare konceptgenereringen. Vid utformning av dessa visar det 

sig dock att de tar allt för stor plats och kommer därför inte att kunna fungera i praktik i dagens 

format. Det hittas dock intressanta sätt att beskriva längder med detta projekt och hur de skulle 

kunna förhålla sig. 

Channelbased concept 

Detta är ett leksamt koncept vars uppgift är att testa udda idéer. Det kan konstateras att 

presentera information på ovanpå varandra är svårt och det skapar mer komplikationer än 

lösningar. Den illustrativa maskotten V8 är till för att skapa en frågeställning om huruvida de 

hjälpmedel som finns idag är tillräckliga. Detta koncept valdes bort då det ansågs mer vara 

utformat som ett test och kreativ papperskorg. Mycket av dessa utformningar ansågs redan tidigt 

vara orealiserbara. 

Scania engineering drawing concept 

Detta koncept känns som ett naturligt steg i utvecklingen, att skapa en digital arbetsplattform 

som hantera alla krav och inställningar. Genom ett program som detta skulle många av de funna 

problemen kunna elimineras. Detta projekt ligger dock utanför projektets expertis vilket medför 

att det blir orealiserbart. Dessutom ansågs tidsåtången för ett sådant projekt bli allt för 

omfattande. Konceptet valdes att föras vidare för att till denna nivå just bara för att skapa en 

diskussion huruvida detta är något som kan vara intressant för andra att fortsätta utveckla. 
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3D harness 

Trotts att de simpla och bra strukturerna från boxes har applicerats på denna 3D modell orsakar 

modellen i sig en allt för rörig ritning. För att kunna applicera och använda 3D miljöer krävs ett 

interaktivt medium som gör att man kan använda sig till fullt ut av detta. Att illustrera 3D i ett 

2D format orsakar mer komplexitet när det kommer till chassikablaget. Illustrationen som 

användes i detta koncept beskriver dessutom bara en specifik lastbil, då ritningen skall beskriva 

alla typer måste än mera kablage läggas till vilket resulterar i ett oidentifierbart hav av kabel. 
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BILAGA G: UTVECKLING AV SLUTKONCEPT 

Denna bilaga beskriver kortfattat och informativt utvecklingen av slutkoncept. 

 

Version 1 

 
Detta är den utvecklade konceptversion nummer ett, baserat efter valet av huvudkoncept.  

Varje ritning som redovisas i denna bilaga har nytt versionsnummer. 

 

 I version ett har flera idéer från olika koncept applicerats för att att undersöka deras 

implementationsmöjligheter i slutkonceptet, till exempel axeln som beskriver längder 

från koncept Iconxel.  

 Den illustrerade lastbilen från huvudkonceptet har förstorats för att passa mot kablaget. 

Då hytten tog för mycket plats har den beskurits. Ritningen har specificerade längder 

fram till första tvärbalk efter växellåda. Därför har den snittats vid denna punkt. Efter 

punkten kan längden variera i närmast det oändliga. 

 Kontakterna där chassikablaget kopplas ihop med hytt (connecting panel) illustreras med 

fyra kontakter istället för en för att efterlikna verkligheten.    

 Två utstick på kablaget innehar kontakter för antingen Scanias V8 motor eller raka 

motor. För att göra detta tydligt sitter en motorikon vid utsticket. Denna ikon hämtar 

inspiration från ett tidigt koncept med fordonsikoner. 
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Version 2 

 
 Connecting panel kontakterna illustreras nu med korrekta färger för att tydligare koppla 

till den verkliga produkten. 

 Ny design på kablaget testas för att få en snyggare kabeldragningar. Kabeldragning ser 

nu ut som den gör på den riktiga lastbilen då kablage följer vänster rambalk och leder 

över kablage vid första tvärbalk efter växellåda. 

 Nya illustrationer har lagts till: Batterikabel samt ikon, kablageskydd mot växellådan och 

motorikonerna är nu ihopkopplade med kablaget på ett snyggare sätt. 

 Eftersom längdillustreringarna från tidigare saknade måttangivelser testades en ”lager på 

lager” variant då dessa presenterades över lastbilen. 

 De tre tydliga informationsfälten till vänster kunde inte presentera all nödvändig 

information. För ytterligare information skapades ett fjärde informationsfält innehållande 

uppdateringar och notes från ritningen.  
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Version 3 

 
 En variant som fortsatt undersöker informationsfälten och hantering av information som 

inte fått plats.  

 Det ansågs att den grå nedre rutan tog allt för mycket fokus och skapade obalans i 

ritningen. Det valdes därför att bara illustrera denna som ett helt vitt fält.  
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Version 4 

 
 Eftersom det nedre informationsfältet fortfarande inte tog hand om all information lades 

ytterligare information till likt version 2, dock utan grå bakgrund.   

 En utvärdering av konceptets utveckling gjordes för att granska vilka komponenter som 

borde uppdateras respektive behållas. Det övre informationsfältet vars uppgift är att 

beskriva dokumentkopplad information valdes efter detta steg att omformas helt. Dock 

skedde detta separat och fördes först in i version 7. 
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Version 5 

 
 Omformning av huvudkablaget gjordes för att få ett mer grafiskt tilltalande ritning. 

 En ny variant av informationsruta kopplad till uppdatering presenterades då de tidigare 

varianterna inte ansågs optimala. 

 Det ansågs att längder i tidigare versioner varit allt för otydliga. Längderna valdes därför 

att presenteras tydligare i version 5.  
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Version 6 

 
Eftersom projektet stundtals utvecklades i två versioner undersöktes olika varianter parallellt 

varandra.  

 Denna version testade möjligheter att minska längdreferenserna för att ge huvudkablaget 

mer plats, som bilden visar. Detta ansågs dock som en sämre, varför det ändrades 

tillbaka. 

 Informationsrutan ansågs fortfarande klumpig och tog allt för mycket fokus från de 

viktigare komponenterna och valdes därför att tas bort helt för tillfället.  

 För att skapa bättre återkoppling mot connecting panel infördes illustreringarna från den 

befintliga layoutritningen för ledningsnätet kombinerat med den nya utformningen. 

 Huvudkablaget omformdes för att efterlikna den äldre ritningen. Detta för att skapa en 

bättre grafisk layout samt en bättre återkoppling mot tidigare utformning. 

 Implementering av ej tidigare visad information, till exempel gröna markeringar. 

 I detta skede började komponenter och kontakter granskas allt mer kritiskt för att kunna 

se över hur dessa invärtes sorterades, vilka borde placeras tillsammans och var.   
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Version 7 

 
 

 Ny design på kablage.  

 Implementering av fler komponenter och mer korrekt utförande. 

 Införande av färgredundans på koder och monteringsanvisningar. 

 Uppdatering och revidering av informationsfält. Genom mer djupgående granskning av 

variantkoder, dokumentinformation och monteringsanvisningar kunde nu ett slutgiltigt 

förslag utvecklas. 

 Fortsatta tester över layout och längdreferenser.  
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Version 8 

 
Granskningen av verison 8 gjordes i samband med en mindre presentation på RECI teknikmöte.  

 Grafisk variant över längder introducerades för att erhålla feedback 

 Koppling mellan kablage och referenslastbilen gjordes för att få huvudkomponenter på 

rätt placering. 

 Typsnitt och layout granskades, samtliga komponeter fick typsnitt “Myriad Pro” 

 Komponentboxar som ansågs felaktiga och ofullständiga sågs över och rättades till, en av 

dessa var kontaktdon relaterade till V8 motor som i denna version har röd boxbakgrund 

för att tydligare markera att den behöver ses över ytterligare.  
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Version 9 

 
 

 Implementering av fler referenskomponenter och förfining av design aspekter. 

 Efter konsultering med Andreas Sjödin bestämdes den typ av längdbeskrivning som ses 

på denna ritning. Beslut togs efter att den samme fick se fem liknande varianter att 

illustrera längder på. 

 Vid presentation av slutkoncept för RECI uppkom en kort diskussion angående 

färgblindhet. Därför kontaktades färgblind kollega för att utvärdera slutkonceptet. Denne 

menade att det är blir lättare att se skillnad på färger då de har stor kontrastskillnad. På 

dennes begäran testades införandet av en referensfärgskala på ritningen. Denna färgskala 

skall vid utskrift på att riva ur ritningen för att kunna hållas mot komponent och kod. 

Efter utvärdering togs dock beslut att lägga denna i stöddokument. 

 På version 9 flyttar Scania logan till nedre höger hörn. På dess tidigare plats står nu 

Scanias beteckning på layoutritningen för ledningsnätet. För att det första som skall ses 

vid öppnande av ritning är beteckning.   
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Version 10 

 
 

 Ytterligare designaspekter utifrån hur information presenteras ses över. Är vi 

konsekventa med hur information presenteras?  

 Det upptäcks att längderna LB och LA har koder kopplade till sig, det vill säga längden 

beror av kod. Då en sträcka redan har specificering av längd genom kod på längddelen 

erhålls även LB och LA samma typ av specificering. Denna specificering låg tidigare i 

kodboxen.  
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Version 11 

 
 

 En slutgiltig analys över slutkonceptet för att undersöka utformningar och vidare 

utveckling inför överlämning av konceptet genomfördes. Fortfarande har inte kodboxen 

fått rätt färgskala. Denna skall justeras vid senare tillfälle. 

 Till version 11 har även Scanias sifferbeteckning lagts till ritningen. 
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BILAGA H: SLUTKONCEPT 
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BILAGA I: SAMMANSTÄLLNINGSTABELL 
HEURISTICS 

Sammanställning av den kvantitativa bedömningen som gjorts för den nuvarande ritningen samt 

det nyutvecklade slutkonceptet 

 

 

        

 



 

107 

 
 


	framsida
	Visuell omformning av ledningsnätlayout

